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 ملا

 يح عرالماو حا 0 2

 2 ممتع ا كك



 2 ل





 00 مثو زاجطلاو دج ءارمش

 الآجل اع ىسنا ذأ ىلع وعلا 3 َََِّط 0

 الذل ادع ل نزلا 1 تيل نا يجو تكسو

 دوكسع بة سد <28

 لاَ الع تصف تعاطا دلك , ىلإ تنس ياذا

 يدعلاجر نمو :ديرد نبا لاق ليلقب مالسالا روهظ ل اق ورح نب دز ب ناكو

 مهليذ نم لكحأي مو ناثوالا ضفرو هل أت دق ناكو لقت نب ورع نب ديز ربعك نبا
 :رعاشلا لاق ديز يفو

 أماجأ نانلا نم .اًرونت تن .اغاو ورع نبإ قل تبر

 لفؤن نب ةقذو ةجرت نخل يف تركذ يتلا بتكلا ن٠ ورع نب ديز ةجرت انفطنقا



20 

 ليفت نب ورمع نب دير
 6 1 نصا ص 3 ل َء 5 ء ار

 اَذاَو 4 اود ينانعأ تا وسلا ىنست اعب
 مه سد م خمار ل . - 0 20 هك

 هنابو ةحئاقم يدتع ام تفل غءاشا ولو

 5 ماش نبيا معزو ٠ ةعقمم ٠ لها 2 ماشلاب لتق 3 ليقو 0 جخ مث

 نم ) ركب يلا تنب ءامسا هل ةتور هلوق هرعش نمو كلذ ريغ اولاقد . ما دالب يف لتق هنا
 : (رفاولا

 + وس فا بمب 2 و 2 تامل م 3ك سر تر ا را ام

 روبصلا نانا لعش 513 (1)ىنع نانلاو نا تلزع

 1: 2 و - 5 6 ع 7 3 0 م ِء و 0 2 ١

 («]ريدا مسط ينب يمنصألو اهتشا الو نيدا ىزعلا الف
 ِء ا 00 ا ل نص 0 0
 ريغص ىبلحذا, رهدلا يف ان أر ناكو (©) نيذا امتع ذو

 م 01 - اي ا 2 - ع 0 رق 3 2 1

 ذا قدا كد قولا ما ادحاو ارا

 0 1 2 - : ا 3 #6 - 2 1 2 5 11

 ر 2١ مهناش ناك الاحد ىفا : هلل ناب ملعت ملا

- 

 8 3 6 م ك1 2 0 هم اع ِِ 0 هدةو ._هدلم<

 (ه)ريضنلا نصغلا حورت 3 (5) موي تاك ركعب <ءرملا أنار

 روثلا بلا ينَذ رت يت نعل ابمأ نكت
 اوروت ال اهوُظَمَت ام ثم اهوزتحل مكر وللا ىومت
 0 2 ل 2 لا ا ا د
 ريعس ةيماح رامكلاو 0 مهراد راربالا ىر

 - 7 7 د
 7 رس 2 5 ل وا ا ل 01 2 و

 رودصلا ه, قيضت ام اوقالم اونوي نإو الأ يف 8
 : ( براقتملا ن.*) درت 5 ديز لاقو

 0 077-2 ه2 + ,

 الامث اردص لمح ضر

 2 33 هدم  هموهش 2 50 2م

 ا تملسا نمل ىعجو تملسا

 0 . 92 3 ع ع

 روزا : ةياور فو (؟) اعيمح ى زعلاو تاللا كرت :ىوريد 01
1 3 00 ّ 

 اموب باث رثفي ءرملا اننبو : ىوزيو (29 روزا اًلَبْم الو: ىو ريو ()

 سطملا : ىوريو 5(



 6-2 ! كا ل ال ءارعش

 مغ نب ديبك نب ةرعأ نب ةدص نب ر 1 نإ تانرا نإ شح نت ملا دينعو يول نبا

 ثريولحا نب ناثعو نلطملا دبع تنب اةيمأ ةمأ تناكو ةعزخ نب دسا نب نادود نبا

 نيب هللا دبع نب ىزعلا دمع نب ا[ ول ب و ىطق ني ىرعلا دنع نإ دسا نإ

 مكموق ام هللاد اوملعا : ضعبل مهضعب لاف ٠ يول نب بمك نب يدع نب حاذر نب ط
0-0 0 20 

 رضي الد رصبب الو عمسيال هب فيطن رخ ام ميهربا مهبا نيد اواطخا دقل + يش ىلع
 نادمبلا يف اوقرفتف ٠ ين ىلع متنا ام هلو مك كَناذ ايد مكسفنال اوسقلا موق اب عفنيالو

 بتكلا عباد ةينارصنلا يف مكحس أف لفون نب هّكرو اماف٠ ٠ مهاربا نيد ةيفينطلا نوسق

 رك ل مالك خخ نبي هللا ديبع اماو ١ باكا لها نم « املع ملع ىتح اهلها ن م

 ةنا ةيببح مأ ةتارعا ةعمو ةشبا ىلا نيملسملا عم رجاه مث ملسا ىتح سابتلالا نم هيلع

 0 كلاته كه ىتح مالسالا قرافو رصنت اهامدق الف. 6 نا يبا

 ضرالا يف برضيل ةكم نم عيورخلا يا ناكو . قاكسا نبا لاق

 هداراو جدر 1 ةتأر ّك يمرضملا تن ةقضا تناكتف 0 نيد هلا

 ىلع ةيتاعب ناكد همأل اا ه2 ل ب اطل 5 نب باطخلا هب تنَّذآ

 يننذآف ىصأب مك دق هتيأر اذا : لاقو .هب ةيفص لكو دق باطنا ناكو «ءوق نيد قارف
 ( لماككا وز نم ١ ورمع نب ديز كلذ دنع لاقف «هب

 اوأ يف يبيت ال
 ارم تح اذا يف

 +غ7هر

 ولما باوبا صومعد

0 

0 

 هب الص هيج كصب

 ةباطخ ىندتاوب ال ىَع



 همو

 ليفت نب ورمع نب ديز

 0 ) ليقن نبورمع نب ديز

 حاذد نب طرق نب. هللا دبع نب حابد نب ىزعلا دبع نب ليفن نب درع نب ديز ره

 نب بيبح يلا نب رباجت نب دلاخ تنب ءاديج ةماد بلاغ نب يزل نب بمكنب يدع نبا

م نب ديز ناكو .اًديز هل تداوف درمت اهجوزتف ليضاعج ظ
 ناثوالا ةدابع لزتعا نم حل ور

1 شرف رشبعم اب: لوش ناكو مهحنابذ لكأ نم شما
 لق تنير ال رطق لأ 

 اًدحا ضرالا رهظ ىلع ماعأ ام هللاو .هللا ريغا اهوجتذتو هيف ىعرتق ةئاسلا قلخيو ضرالا

ناك الاق هبا نع كاحضلا نب دمحم ثّدحو . يريغ يهربا نس
 دق ليفن نب بآطخلا 

 لها قراف نيح اهلخدي نا هوعنم» شيرق نم ةعاججد ةكم نم ورع نب ديز عيا

 تببلا ىلا صلخ اذا ورمع نب ديز ناكد ليفت نب باطخلا هيلع مهدشا ناكو ناثدالا

 نيمم *لعد .لاخلا ال وجرأ بلا قرد ادعت اح اتح كيبل يالوم اي: لاق مث كبقتسا |
 : يول نمت لاق ندا

00 
5 0 

 مكر بكل لبس 00 3 5-2 ني تدع
58 0 

 - ربنا 0 لوقب يذلا و ه هيبأ 0 30 د

 لأ طسو | يراد 0 0 مرحيفا مهال

 0 تسيل اًكصلا دنع

 ارناك مهانصا ن م مص ةعامف دبع يف [موي نغيرق تمعجاو : قاحس| نبا لاق

 مون ةنس 0 اديع كلذ ناكو ٠ هب نورودبو هدنع نوفكتعيو هل نوريو ةنومظعي

 : ولات ..ضعب ىلع مكعب مت تكل و اوقداصت : :ضعبل مهضعب لاق مث» .اًنحن ةعبرأ مم صاق ا

 بعك نب ةرع نب بالك نب كف نإ رع ءلا دبع نب دسا نب لفون نب ةقرو مثو ل اجأ



 ) ةنانك ) ميقو زاجللاو دهن ءارعش

 ارداَو د هير ةمحر ناسنإلا أردت دقو

 اداَعالأ لع رهط: ال َكِ اك كر اا كو ام اَذا لوقأ

 اناَجَرَو ادعو نا 5 مهاجر تناك نأ نا كل

 اعاد لا مال نإ نيدأ ئراال 0 هك! نيدا

 ١ د00 [يلد كعنأب ثادق تنصت 6 ل

 َككاص

 يلاغالا تاكو ماشه نبال نايلخلا ىف يب : ةراس بانك نم ةجرتلا هذه هاا د

 ْ .يبرعلا نإال راربالا ةرضاحو نادلبلا مهم تاكو ةيبلطا ةريسلا تاكو

 0021 اري ا راقه نبا لاق .كءساب نوغدي ارينك اًفلخ تقلخ : بلوق ()
 1 : 18 هل ةديصق يف تب اهّرخاو اهنم نالّوألا ناحل) (كلجلا ىلإ



 تام لفون ني ةكرو 9 حجرالاو مخ دالب يق

 ليلقي ة 03 شل لف تانك

 رع

 تود لا د "ال

 (*) هب ذوعت انام: ش رعل ا يذناحيس
 5 0 1 حا 2-1

 دل اجلا ت6 لك

 ءعوم عد مر -ِ- - نب

 هما ىجتس ىر 5 ًٍع كاد

 78-00 -- 0 تا 0

 هنازخ امون زمره نع نش
 6 عد ى 5 >7 ص

 ه)هل بوعشلا ناد ذأ ناملسالو

 3 2 تناك ىلا ءلواملا نبا

5-2 

 بدك ا دوروم كلانه و

 ب ديزل هلاك أم قرح نمز

 ذو ب تح وا د هاه

 ماو ورمح نبا تمعن او تَكشَر

0 0 

 اماعم 7 2 83

 كيف دّدج اتتود : ةياور يفو 00

 0200 58 ا ف 0 ناق

 (ْرْرللَو يدوللا

 0 يِوَس 0 1

 مس ْدَق لبقو

 داولاو لال (4يدويوهلإلا د
 اوُدَلَح اق ْداَع تآَواَح دك َدْيَثأَو
 هدر ابيب يري نإلاَو نأ

 دقن دقاو اهلا بذأ لك نم

 اور هدرو نِم 5 د

 8 ) ليوطلا نم) (#» م ةقرو لاتف هللا ةدامعو ديحوتلا قادوا ادشاتتو

 هسا هدهد م
 ايما هللا ند ادونأ تان -

 )هامل |[ أتانحككرو

 اياد ٍديِحَوَ 7 نكت ٍط

 هل مودي : 0

 لل فوت نإ ةقروب قتلاف 20 نلمقن نب ورع ن

0 5 2 0 
 لبج دمحلاو . حون ةنيفس ِهياع توتسا يذلا لبحلا وه يدوملاو . حبس انلبقو : ىوريو (5)

 دجن يف صن ينبل
 6 :ىوريو (؟9)

 هب حايرلا يرجت ذا : ىوريو 2(

 لاق لفون نب ةقدو نا ماه نال حد (20)

 اق ت

 ايه اك يغاوطلا 1 1 0

 د : : 0
 درت اني ايف :ىوريو (5)

1 

 لق امدنع و ,رمع نب ديز امج قري تاسالا هذه

 نا نوخرؤملا ربحا دقو . نامزي ورمع نب ديز ل

 كح

86 
55-22 

 ير حت”



 0ك ميكو نايملاو د ارش 0

 نإ رز 0 20 دده ةمآو ىصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب لق وت نب ةقرو وه
 أ ةلمهاكلا يف ناثدالا ةدابع لزتعا نم دحأ وهو : يلاغالا بحاص لاق يصق نب دبع

 أ ناك ةيلهاملا يف رّصت !ءرعا ناكو . ناثوالا حنابذ لكل نم ا كك قد تلطو

 | ريب ايه ناكو بنكي نا ءاش ام ليجنالا نم ةيناربعلاب بتكيف يلاربعلا باتككا بنكي
 اج م0 ةدس ةفرو ةافو تناكد 0 دق

 ىف كاوا ابضعب ينو تاببالا هذه ينايبصالا هل ىدد اًرعاش لفون نبا ناك
 ( زماكلا نما) نوختملا ابن

 ىوتأ كيرا 0 نا كاكاو ىعص'أ ] 56 ةلاعإ ربع لبق 5

 ص موضدأل َةَقِراَمَم 0 0 1 3 57 وأ

 ىدنلا راد ىلا دعا 0 اجل ٍنينَسلأ ل ع تك دلو

 صاد مآ ت2 اد ت2 < هع نو 2هو --5-_ع

 اكاننلا لففسا|ه دعبو ودها دعب

 00 دل مون انشا كب زمن ال كيش
 - ه يد سا همس

5 3 

 © ا و نيدلاو دنحوتلا يف ا نمر

 هر هع

 دحأ مُكَرْري الو ١" ميتا ا مل تو رماوقأل ت نصت ادق

 ا ل اهريغو ماشه نبال لوسرلا ةردس يفو ةيلحلا ةريسلا يف اح دقو

 هنالظي 0 ا 1



 صربالا نب ديرع

 0 2 0 0 جمود ذا 1 يع يكرس لد

 هاس معه« در تكا ا 0: 6. 1

 م ف ةيلصولا م 0 *انغو توص همذو هلوق ضيا صرتئالا ديسعلو

 لامه 2 ٍدنه َراَد ان

 َ- )وت ميو ايف بن --و 0

 همه ع5 هوست يمد تا ا

 لا ينم لب دق ممدلأو اهل 50 ىجص اي تسحر ٌراَد

 يلام نا 2 رطت فو 1( عمل مآ يل ىلإ اًوَم

 لاثمالا 0 دلان انع 3 2 0 ةَّدع و صربالا نب كاد ةهجرب انلقن أ
 . 7 ا ِ ا م . ا

 رهزملاو قيرلا نبال ةدمعلا» توقايل نادلبلا مهم باكو يناغالا باتكو يفادسملل

 يدق رطخ بانك عومج نمو ىفيوزعلل نادليلا راثآو يركب مهعسا ام مجتنو ىطوسلل

32 01 000 1 3 
 5 ا يبسولا اهوا ةئسلا راطما نم يلاثلا يلولاو .تدو ماقا يا اهف ترا (غ320

 تدّبلث تقرطاو . تقرطاف فيصلا حاير اهيلغ ,

84 



 4 دسا ]معو زاححلاو دحن ل 7-5 1 1 ) 0 3 ( | : ع 0

 21 7 اا 2 2م ها

 . (لماككا نم 2 ةديصق علطم نم اضيا هلو

 هك 1 0 1 03 هر همه توم نو ه2 و 5

 نامرالا مداعت لوطل تسرد (؟)ناحورلا ةقربب رابدلا نلي
 0 ُ مه 2 ص : 0 - 127 313 راب 6 20

 ناردتس نانيعلاو .تفرصو امهلاوسإ .ىتقان ابهيف تمقوف

 : ( ليوطلا كل هلوق 3 مهعتسا ام مجم باكي فو

 11 -َح 2 هايس هب 0 , 1 خه 2

 ا! مهاوق قع لق 0 انغ فاذملا هنم كعذ مل للط نلي

 - تو مدس 2 همه ا - م نإ 8/11 0

 بنار سانا لع اَرهد مهب عاَضا لوالا لعن ِنيِدْعَس ين رايد

 : (رفاولا نم ١ برعلا مايا نم راسن موي كذب هلو

 سال ٍراَسْنلاب. لواطت دَملَو
 ه سم

5-2 010 

ِ- 

 واو

 :.( ليوطلا نم ) مرعش نمو

 ىجاصو(ة)طاطغعلأ لق يدتغا دقو
 #9320 - هم 2 هى ار

 هردصب_ يىبكحلأ نرقلا كرئا و
 0س

 َى :لفكآلا تا عود

 :( طيسلا نم ) أضيا هلوق نمو
 8-5 005 ه- هش 5 2

 همومزم عيصلا لبق لامج نمل
 دسآ ينب نم دعس ينب رايد يف ةينادتم عضاوم اهاك هذه )١(

2 02 

 اوبعصتو رماع ىلتقل اوريد:ىوريو (")

 اطّقلا (طاطغلا) (9)



 صرتالا نب ديبع

 ل 2 0 ل

 0 595ه 2و قون

 سس مق نم هعفدب د ” لدية لوا

 طش الع 1 0 هر 0

 هتومعي نك هن روب

 : ( ليوطلا نه ) هرعش نمو

 ناعَظ نم ىر لع يلب اخ رص
 ماةهص 2

 ضيمو راححاب 07 قوشلا عم اهحاهو دع 0 تخو

8 
3-1 

 لآ ده 2 يأ 7 نأ 1 ا 11

 : ( لماككا نه »' ةلوق هدئاصق علاطم نمو
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 لدا للا 3 2

 هل هوس ه2 2س 0 0405

 ىتولا م ةنعطلا نعاطلا

 : ( براقتملا نم ) هتوم لق ُهلها عدوي ةلوق اضيا هل ىوريو

 سلا

 تار اانا نأ مكانا ع غلب

 ىدتلا:ىوريو )١(

 *لئاملا تقحلا : ةياور يفو 7١(

 طعلا ( لئانلا)» ()



 ص درا نب كيبع

 00 ا

 رك هانا

 قش (١]لصلاكموكلأ انور تادعن

 يَراَش قالا سن
 ه- ه يد همه د

0 

 سا -

 ري

 0 لفف نك مانا ء

 د

 (9) هدصقو تقول تك هتنم

 دم [نف |
 0 اة 0

 ا | دبا مب 0

 0 فو ار

 دصاب ١ قيدصلا ل اصو 3 ِ

 ا ا
2 03 0 

 0 3 يانا ةعرب

3 3 

 1 ه5

 ددنص قاوم مس

100 
 يدع روم هالأ 10

 عرف سال در رخل
 ددزأو َكاَذ 0 يذل 0

 دوزملا دار ٌريَخ لاَح لك ىلع
 27 مالا 1 8-2 - م

 دحوأب اهيف ا لييس كلتف

 م

 يد َوهَنوكين اخ د اغا

 0 10 ند 0 هال

 دعوم ريغ 0 مو 7 مد

0 

 دع يي لش

 -_ ةرصق :



 ( دسا ) قارعلاو زاجحلاو دجن ءارعش

 :(ليوطلا نم )1 لوه أشنأ هيد نيب لثم لقا هلك
 5 ص 00 سا اا 60-27 - - -

 : 0 . تندد ع - 35

 قرب دق توملا اهاكيف ىرا الاصخ 2 مدي سول ًأوذ يف ريَخَو
-ِ 

 ا 3 رْهَدلأ ن نم 0 5

 5 هدب لكك 0 0

 برضي دقو . م5866 ةنس 1 نانرلا همدب يع تام الف دصُتف رذنملا هب رماف
 : ماع وبا لاق علاطلا مووشملا مويلل برعلا دنع ديبع موي يف لثملا

 يدوبش يهد يلع د كل ١ فلق كداب يدلظا 3

 03 0 لاى نوكس ٠ هلا يداطالا نط اما دعب نم

 00001 يللا ىدلا ىف رعشلا لت صرتالا نب دنييعو : قتشرلا نبا لاق

 واغ اذه يفو ( اناق ) . ةنس ةئامالث شاع هلا لاقي هرمع لوطو هترهش مظعو هركصذ

 لوق نسح نو ٠ .ةنس ةئاملا زواجي مل هراثآ م نم ذخوي ام ىلع ديمع افاو . رهاظ

 0000 ياسا ٠ تربلا  تارهمجم نمادعا يهد ةرهتثملا ةيلادلا ةتديصق ديبع

 5 ( ليوطلا

 هادا كلا ناوك حولت درس هو توق ةقنود نمآ
 ا

 طا ف يأ 0 05

 يك ةريكشلا م 5 مم
 ول 0

 اوطموححو ماج يذ ن



 ١ صبرأالا تع ١١

 يف نيموي هسننل لعجد اهيلع 0 ءانبب ىصاف هر كالا
 علطي نم لاوأف :سؤب موي رخآلاو معن موي اههدحأ ىبت نييرغلا دنع امهيف ساحي ةنسلا
 هسأوب 7 هيلع علطي ن ه لواو م يا 8 لبالا نم ةئام هيطعب هيعن موب هيلع

 نم ةهرب كلذب ثياف٠ نيرا ةمدي ىرتوا تلتف اهبالحأب م دوس نابرظ سأر هيطعي

 يذلا ناك اله : لاقف هسوب يف هيلع فرشا نم لوا ناكص رإلا نب ديبع نأ مث هرهد

 هانا غلب لجأ وا :رذنملا هل لاف . الاثم اهلسراف .هالجر نئاجن كتتا : لاقف . ديبع اب كريغل

 ضيرقلا نود ضيرملا لاح :ديبع لاف . ىندي كرعش ناك دف يلدشنا : هل لاق مث

 ءاباوخا ىلع اينما: لاقق ٠ ينعمسأ : ناعنلا هل لاق . اثم ياسو نال مازحا غلب و

 نمي كلعر لحال :ل ابق .توللا نم كعزح مشا ام : عا هل لاقف لم ايار

 لاقف .. كلب سنا نا لبق ىخرأف ىتللمأ دق: ردملا هل لاف :داغم السرد كلما نذ

 ٠ (بوغم ءلهأ 0 نشأ نذل لاق اعل ايلاف رن رع 2207

 :( حرسنملا نم ) لاقف

 باللون ند سلتا
 دورو هكا نانا( 0

 : ( عيرسلا نم) ديبع لاتق .كحنذأ نا لبق يفدشنا كحيرو ديبع اي:رذنملا هل لاق
 هد 2 هد هه د ص م1 3 - م 30--

 (؟)د دحاو ىق تسشعام نثعا نأو قرص ال1 تما نار كاك

 هتجيذل سب موي يف يل ضرع ناهعنلا نأ واو توملا نم دال ا لاف
 ل اضخ تالق: ديبع لاق ٠ ديرولا .تنش نا لحنآلا تنش ناو لكلا تلح

 . دازابهف ريغلالو ٠ داقم رك اهداعمو مداح رع 0

 كأعف لهاوذ تلهذو يصافم تام اذا ىتح رمخلا ينتساف يبتاق ةلاحمال تكن او
 ردا هل اعد هسفن تباطو 6 تا اذا قح 2 نم هتحاج رذنملا رماف» ديرت

| 5 | 
 0 م فسر ل 010 ضيا 0 د >ذ ةطح : 50 قل 0



 ا 0 1 211 5 2-
 اًنووص ام لومَش َةَعَي اع لكب باسل ينعن

 سن أ اذا دبل ملظع انناَدَل ١ يف - نيو

 انيس ام محاعدلأ ممر ولو ينال مي ال
 ايد مهَصَو ُهَنلََق م دق سئَد نم ك
 م1 نو روح ىلا لشي لانا

 0 هك ةيسللا حا ارش دعا بَ

 انف ام ميتت م نافع لالظب نام
 اًنيَصَم دقو عابسلا رج هدا اك

 الس و 5-1-0-2

 ١ اندل ادبا

53 
 د ا

 ناك هنا كلذ ببس ناكو )١( ءامسلا ءام نب رذاملا هلتقو اليوط ع كيلع رخو

 اا هر نأ ورع رجالا للضملا نب دلاخ اههدحا .دسأ ينب نم نالجر ةمدأن دق

 نيتوبات يف العجي مث ةريما رهظب ةريفح دحاو لكك رف# ناب ىعاف قطنملا ضعب يف هامضغاف

 مدنق امهكالبب ريخأف امهنع لأس يح اذا ىتح امهب كلذ لعفف .نيتريفملا يف انفديد

 كنا ىإ رعاشب لوه نييدسالا لاضملا نب دلاخو دوعسم:نب ورع يفو همتو كلذ .ىلع

 1 ”( لفاكلا 20 اكدر

 ع٠ 2ع ع

 قوربو دعاور كلع تداج قرح لات وس نيب ربقاب
 0 06 كك هلا و  ةدبلاء لدم و2 كد ما هل د كل

 قا *ءاكذاق تنكب ننلو هريثك كنع لعق ؛اكبلأ اما
 : نيبدسال ا ةبدان تلاقو

 عجار ) موه ةنس وحن كلذ نوكيف سوباق يلإ عبارلا ناعنلل يناديملا هاور دق ربا اذه (9)
 ناعنلا وه صربالا دبع لتاق نا ىس ىشلا عذ دقو .(بدالا ينامع نم ثااثلا ءزاا نم ٠5" ةيفصأ |

 انرتخاف رهاظ ضقانت تاياورلا هذه يفو م 2١ ىلا م٠ ةنس نم كلم يذلا همسإ نم لوالا ربكألا
 ابأ نامعتلا ناو اذه . ثمبلاو ربقنتلا هباد نمو هخويش نع يناغالا بحاص اهلقن دقو ةياورلا هذه

 / يللا لك كّلع نأ لبق دير نبى دي لد يعم ادد ناك نيودات



 نايا صرتالا زب ديبع /

 دنس وذ , هاناق» ٠ سيقلا ا ةجرت ىف كد كت ةحتقو رع ىلع 1 مم

 دسا ينب نم ءاش لجد يا نم هوديقُ' دا هيبا ةيد ديعب فلا هوطعي نا هيلع اوضرعو
 2 مكلا تنئظ اف ةيدلا اما: سيقلا درعا لاق .الوح مهلهي دا

 مكلف ةرظنلا ماو .رخ' !ءوفك مهتأد الد مهتضر ام دسأ ينب نم فلآ يلا ديق ولف دَوَتلا |

 يسفن ينشأ ىتح ٠ ةنسالا ابّتو فويسلا اًبظ مكي يع ناطحم ناسرف يف يتوفرعتس مث |
 :( لفاكللا ءوْرَخ نم كاذ يف ديبع لاتف يراث لاناو |

2 

 امحو الالذإ هسآ م لتس اقوم | اذا[

 )والك اقاوم متت 0

 انيلعال يت مانت م مان خخ ىلع الع
 انيول اًيدعص ساربف . املا ضع 'اَذإ انا
 598 نيب طمسي سال مضعبَو اسمح يبحن

 وص ا و

 ا اولو مو < مةدنك عوامل

 هاله سامع تو 2

 3 0 0 لوالا ئ

 مدودش ه مك

2200 

 00 الم كطفل
 0 ثا 0 سَ

 ا

 هب كتعم نيف ندم طنا ف 0 سا ءايدالا لاق )١(



3 
 ) 5 ( قارعلاو زاحااو دجن ءا رعش ها

 راسو بخ مهيلع ب ع ميلا 1 اواتقو 2-1 ةياملا اوعفدب نا ا ىأ 3

 اّلا هللاب ىلآو ةماهت ىلا مهريصو لاودالا حاباو مهيرضو مهتاورّس ذخاو هدنجب ميلا

 يدسالا ةرازف نب ةدلك نب دوعسم نب رمت مهنم سبح) ٠ .ادبا' دلب يف دسا ينب نكاسي

 : لاقف ماق صرإالا نا كيبع نا مث م را تراث صرإالا سس ديبعو 8 رس ناكو

 :(لماكلا 000 ا قنا 0 .يتلاثم عع مسا كللملا ايما
00 

 ةمادنلا لهآ مه د 35 8 يجب نع 1

 هك لولا كورلا باق 0-01 وو
 ها مّ لَالاو م در كك يوّذو

 مآ 2ك أمف نإ م اّلَح نعل سن د

 ةماملا ىلإ روصتلاق م برش ناب داو : وق

 8 2م 7 2+5 تاع رس 6 000- َء ه

 (ا)ةماعْتْوَسْفآ قَرَعح اييح 011 نع كتتارط

 همام لجو ُُط اول 11 مهتعنمو

 (0) هدام هَضِيِي تمرب امك ٍدسأ لاح

 اة نِم ا رمت نم ٍنيدوع 9 تاع

 همالم الق ل وا )ع 0 اح 7 تت و أمم

 3 يم ا 5 :. 1 تعال

 هماقلا ل ل محد تاضلملا كب
 ماع 2 7 ع

 7 5 أ اوت هد 5-2
 9-5 5 7. 5 ص 0 وى | 5:

 هَماَرِطَأ ود ا ام لثفم كطوسإ اولذ 7

 مهليلس كلما قلطاف

 ة وصو هب قاسي نع : لادم توربو 10(2

 1[ ا تاك فرم اوبع :يناديملا ىىرو ()

 ُةرِهْشلا نم نصغلا ىلا تءاج اير اعنا كلذو .اهشع مكحت ال امال. قرشا يف ةمايحلاب لثما برضيو
 | دكا سرك انو هو ميا اهعيف ٠ ءيجتو حيرلا هب بهذت يذلا عشوملا يف اهشم هبلم يبتف
 هماع ٠ 1 كا 2( م١ ماسي



( 2 
 0 و

ٍ 

 02 هدا/ ص رثالا نب دع ١

 14 فتي نقاه ره دا تولاو ةكلملا نشأ دقو 'كلذك نيف

 أذ انمركسبل اذه كنود 0 يستس نلا ا ١

 ا ىحت ليللا اذا ىتح 0 أضيا دراشلا كركيو

 هسسلسو 1 ةنع 1

 : لوم ًاغناف. تأ نم ىربخأألا 1 تا طاح اذه ا: ديبعُةل لاقف

 داقعاو راجحا نيب ةرثق يف اضمر هتيفلآ يذلا عامشلا ان

 داكتاب لْخت لو هيف تدنو هلماح ّنضض اَ ءالاب تدخل
 دار نمتيعوأ ام ثيخأ رشلاو هب نامزلا لاط ناو ىّتسي ريذا

 باغف ا لحو ةنع لزتف ميصلا عم هلهأ غلبف هركب بنحو كلا كر)

 ثالث دعب موقلا نه ماس نم ءاجو ٠ هينيع نع

 نسم ديبع ناكو دسا ينب ىلع سبقلا 'ىرعا وبا ثراملا نب رح كلت ديبع مانأ يفو
 لاقق ةيلصتسا مث ةنع ةغلب هيش يف هدعوتب رح ناكو هيلع كلملا ريغت ُث كلملا مدان

 :( طيسلا نم ١ ةبطاخي

050 00 

 اعبي ممل 9 ورع ما ف يداَول ل انلَ لاَ فاط

 ذاتعاو" هلا ك6 نيب سيم ف مهريس لطي تدّتهَأ ىلإ

 يِداَنأَو ِدْرْلا ل ْمَآَو باتا لأ ٍدَسأ يي نم نَكَكَْلا بهذا

 ها ادع ٠ هد وت هيرخاو يعاين انا" غلبأ

 يِداَز يد ١ يناح يفو 0

 يدان الو هلم تلم ةصاحال هكحردم تاو َكَماَمأ نا

 داّتوأب () هيِخاَوَأ نيس لَه ُهْكِراَت تنآ ِكْنَم ّلِظ ىلإ رظنأَ

 8 كذار دك ااه كا كا هب تامر كاع ناو قب 0

 6 برعلا هتلاق تيب قدصا تبلا اذه :نا لي (”) هيحازا:ىوريو (") كنفرعال: ىوريو(١)



 ٍْ اا فا رعلاو زا اوزلجت ءارمش هوح

 0 صربالا نب ديبع

 ثرملا نب كلام نب ريهز نب كلام نب سماع نب َمتْدَح نب صربالا نب + دسع وه
 100000 ا سارا ني كرد نب" ةعزخإ نبا دسا ب نادود نب" ةللمث نب ديعس نبا

 ةعبارلا ةتبطلا يف مالس نبا هلعجو ٠ ىلوالا ةتبطلا,ءارعش نم ةيلهاملا ءارعش نم لخ

 ةربشلا مظعكذلا ميدق صربالا نبديبعو . ديز نب يدعو ةدبع نب ةمقلعو ةفرط هب نرقو

 ناك هنا صربالا نبا ثيدح نم ناكد ٠ ليلقلا الا ةنم قبب ل بهاذ برطضم ”هرعشو
 ادرويل ةيدام هتخا ةعمو هل ةميتغ ةعمو موي تاذ لبقاف لام هل نكي اجات الجد
 يككاملا هب عنص يذلل امومهع انزح قلطناف . ةببحو ةملعت ن كلام ينب نم لجر ةعف مينغ

 |0000 لو ل يكل امي رف ةتحاووه مانف نبتت لظتساف. تاوش ىلأ ىتح

 ناتهلاب ينامرو ينملظ نالف ناكنا مهلا : لاق لبتا مث هدي عفرف ديبع اسفر

 كلذ لبق نكي ملد مانف ُهسأر عضوو . هيلع ينثرصناو (ةلود ُهنم يل لعجا يأ)ةنم يآ دآف

 ماقف . 2: لاق مث هيف يف اهاتلا ىتح رعش نم ةّنكب مانملا يف تآ هانآ هنا ركذف رعشلا لوقي

 : ( زجرلا نم) لوقي ةينزلا ونب هموقل لاقي ناكو اككام ينعي زحتري وهو

 ل ا
 1 م هرامخا نمو ٠ عفادم ريغ دسأ' ينب رعاش ناكو رعشلا يف كلذ كعب ا مم

 ديبع نا: لاق هيف ديلوتلا يرتب عونصم هنا هيف لاق يبلككا نبا نع يناغالا بحاص
 ءاضمرلا ىلع كمت )١( عال مث اذا نوريسي مث انيبف دسا يب نم بكر يف رفاس صرإالا

 هاتسف لزاف اهريغ ءام عم سيل ءام نم ةلضف ديبع عم ناكو . شطعلا نم هاف احنا

 مانو ليللا نم ناك الف .لمرلا يف باسناف شعنتساف يور ىت> هرخآ نع عاملا

 اننيف ٠ اوقرفتف هتلحار بلطي ردحاد لكماتف رثأ اهنم ءيشل ريب ملف مهلحاود تن مولا

 | لعدرمش يف هاج دقو ديبع باوصاا نا لب لبقو .ةاورلا نم نوريثك ةطبض اذكه

 ةيحلا عاجلا 000 ةروصلا هذه ا

 ١



 ه2 2 رحل 22

 هتيفخا ناو خيال دولا

 : ( ليوطلا نم ) ضيا لاقو

 اهريغ ىرخأ بتكو ةبروا

 ينزملا ىملس يبا نب ريهز

 باكو يناهفصالا جرفلا يبال ييلاغالا بانك نم ىملس يلا نب ريهز ةجرت انعمج
 دالب يف عوبطملا ءارعشلا نيواود ْ نيمثلا دقعلا تاك نمت ىزيرتتلل تاقلعلا حرش



, 

 ت7

 5 2 7 اتا 7 0 7 ( ةنزم ) قارعلاو زاجأاو دجن ءارعش

 قول ا

 ا يفتن قحوزخا مو تا يضيف اه 1

 وو هدد 0 ا 00 1
 تارثعا ني ند صلو وعلا نا رط لوو 3

 7 0 رج ةليوتلا لشب رياتب سيئلأ ىلإ توعد : ( لماككا نم ) ةلوق هلو

 كدلا و 0 ل َنِإاعضوُم انو[
 لم | يَيَحأَم ها ل -

 0 0 را نا ل
 اورج مدع 2

 محرلأو انرصاوأ وذا مرْكع لا 11 مكظح اوذخ
 ( رفاولا ع نم ) ةلوق ورعس نو

 م
0 

 ا هل نخل“ ىلع را تن 0-7
 ان كس 6و قارغأ اا
 زر نيب نقدا هيل 2 نلف

 : (طبسلا 5 ريهز لاقف

 أب ءامنا كال نمد نمو ماعن م لزاما :

 تا ديم عرلأ يف دبي ةلمانا اًرثصم تزتلأ كنا دق

 :ّمأ ترعو هاش داَز اذا ضدسلا فت نادين



3 0 : 

 نزلا ىملس يبا نب ريهز
 6 هاجد 0 5 : و اس در

 ىاردكو ءاوصلا بح 2

 مر ِظؤوأ 00 5

 :( ليوطلا ن م ) ضيا لاقو

 عاش حل فو 5 ضلال عا
 : ( رفاولا نم ) لوّش هلو

 : ريهز لاق

 بك هنبا ةزاجاف
 31 ا 0

 0 هللا 3 اتش ام اَّذإ

 ليك ركن لج ا نيو َك

 1 م . 0 هادم نمو

 ةلماوه بالكل هام 0 3 00007 َبا 00 0



 ١ ( ةنزم) قارعلاو زاجحلاو دن ءارعش هي 07

 ة0طسملا نم نقلا
 7 و هك مط 2 4: هسه م دل 72 52 ارا 2

 دوك ذم سفنأأ مكو ترك ذأ ام ١ ني رعت ٍنيعلا مونف يبخل 1

َ 310 
 1 غدر 5 ل

 روما هب يوبي بسس اهنودو اهعجارييِِذاَمَو لست َذ
 810 هو هم 2 2 2 3 0

 كاد ل ل نإ ارق ل ريع الا "كلت كد امو
 , ا. انه ررص" ا.( 7 هوو 5< 2 الا ساه 20 ا وف مدي ص

 رييغد نارثلا ينو ملأ رم هريع طش نا نك بأ أ سل

 ١ : ( رفاولا نم ) هلو

 0 م صال ت2 هاد 02 ع 0 2

 ركحنتلا هررا لخلا سرغل اراهد تسلا ةمرص كت ناف

 0 م22 8 مه 5217 + ,! هع 1 َِ

 رار ءاسؤرلا رْضا 00 تاشاغ طقام مىكل ناف
0-0-0-7 , 0 1010 

 ريطتسوو لهتسي امامخش رسع بونح مييلع ن
 3 ليوطلا مر 0 بمكهنبا 0 ةذاجالا باب نم هلو

2-0 0 2 

 0 م لعيب ودغتل يلو :ريهز لاق

 1 1 5 و هيد ىو ك 5 5

 اماحر عضوم _يبرقلا ةناشك ١ :ريهز نب بكل اق |
 ٠ سو 5 هدهد 1|

 1 3 نكد م 5 0 5 .٠

 هتلخ 9 نحخا ا مسح لع : ريهز لاق

 0 1 3 1 . هه 5 3 هم يد ع3

 قرفا ةئوزاا ولعب ا عينج

 ه سامع
 0 2. 7 ام 2 سول

 همه



0000 

 : اع رايد نا

 ا ا نا 3

 مه اذا 1 ا يِرلأ ىف 7

 املأ هيأت رحل د لص ص عع

 0 نبأ دا طيلطأ :
 د2 88 سا

 ه 2+ ل 5-06

 سا نيح نائس مهوبأ ٍش

 اوثما اذ كل اوعِزَ اَذإ نجح

6 2 - 

 5 حم وا نذوب نولدعب ول

 .-ل| قوق دعم 03

0 

 : (ليوطلا نم ) ةلوق هرعش نمو
 يتلا نك يتطنا ناب كنا
 ِدَغْوأ ولا ىف هم انا نه ناو

 - : (لماككا ن ٍِ م) هلو

 « م

 هبإ تعج نم لصوأ تنالو

 م مل "لما

6 

 نأ هو 000 هرم هدد

 دلع ليسملا رح يف ينولاك د
 ه-هو 89 ه- 5-5 : هد

 دعسألا قاطب هقالت ىّتح

 دق ولأ رات تارخ يعدل اورضخب ١
 هس ء م اه 92-6

 0 121 ءاضس

 و ا آل 00
 ها 5.5

 1 اذا 0 مهاوأل ٠ موق

 00 دالوآلا َنِم َباَطَو اوناَط

 اودهج اذا راسل كود ثا
2 

 دا م لدي 0 ترسل مل

 0 ٍماعألا كباَوَِل

 6-0 0 دس رس 2 أ



 250 قر ءلاو زاجأاو دجن ءار هلس 1

 لزب ندم دمي نو عرس 0 لأ قبس دا 7 5
 كا 7

000 7 

 مديل 01 ا الر 1 د ا 1
 0 قوم ضرع 5 شهد 1 هل سل ١ صايم را 71 كط
 5 20 دا و و 8 3 0 ا 5 5858

 - (ه)رإ جن نس سئل د نك 5 مل سانلا د 7 ع
 6 سس ا _- 5 0 ا 3

 دورتو اهضعب كك ثرواذ ةَناَرِو تانفان هنم نكلَو
- 

 هداوو مس وهام هه د

 دعوم رخآ ْسْقَلَأ هتهرك ولو هَل ا تان مو َُك دوز

 ارا 1 ىلا ىلسايلا نب نعش ل لوحقا ريشا نم
 م 20 يملا ا سودا زا هيما مولا وع د َّ ,٠

 بونذلل مرخا ركذ الو انتع فعضلا يذ لع ريك الو
 5 هال

 ا كِل 6 نع 0 يدس فوس ِ 206 الو
 د

 )١( تيبلا اذه ىوريو :

 دعو دي نديم ناو عارسلا هونع ويس لكلا داود لضكا

 ا افرك لع فكي ءابنم اربللا ىلع لبخلا داوج لضفك مرك لها ىلع كلضف يا
 دهملا لع نوسفنا َنامح نا يا ( دعبيو دهم ندي ناو ) لوف اوقو . هنم رك أود هم اح

 نهنع دعبو 5 وه دهدت هباغلا دعبأ

 ةدياغ ششكي مل : لوقي قلخلا ةيدلا ليخبلا ( دّلقملا) و. ,رارضالاو 0 03
 ىلا و2 كل وهالو ةبارق اذ كني ناب

 نود ةميئغلا نء عبرلا ذخأي !ءاو هريغ ملظي ناب هلام رثكي مل يا( عبر ىوس ) هلوق (5)
 . هب ذوعي نم (ذئاعلا)و ٠ ملظلا (قهرلا )و٠ ها ناك هطاو هب ذاع نم ملظي وا هيف نوخي نا

 هيلا ا

 وه لاقيو عطقلاو برضاا (صارتفالا)و . لاش عبر ىوس دارا (بيطي) ٌةلوق (+)

 237 هلو 2[ 1 نم ضرافلاب ةهيش مدح ضراعلاب داراو: ةللدعلا ( نتهدلا) و ٠ ةضرفلا ن

 ديدجلا جالس ةرثك

 ةنم نا ريغ دلي ال ةنكو تق ملو كدت هبحاص دلخي دودحما لكل ناد: كرش قر

 اهضعب دوزتو كب كدماعتو كيزاكم ضعب ثرواف هبحاصل ةايملا ماقم موقف ثراوتيو ىقبي ام |[
 5 هل ةورجت نأ نيف ىفللا هتهرك ناو هنم.دب ال دعوم توملا:ناق كتوم دعب 1



 ه3 ينزأا 0

 (0)دعساب ما ع دعاسا « لحنا نيج ىرافكل ف

 )ديار ييآلا لالا ءكنو هفس ةكلا بارض َسذْلا

 م5 هال ف 3 هيفا حر نان ىلإ فنك

 الدلو ناسقأ ماجإلا ديد قنا اع ا
 (ه) دّرَطْلا ىَوأَمَو لمآ 75 اوس ال ادا طلو
 0 قسلا يف ىلا“ لامت  ةفمامم“ هاذي شام نما

 زووم املا نيك مدا ص ةءاعدنالتعن سن ف تودي اذا

 01 را ريغ تاناَثلأ ل قوس زربم ٠ قلع لك 2 50

 ) )9١كلنايثا هدنع ىوتسا دقف ءيشب مءاشتي 55 يا هتنتا نيح يا ( هيلع ءاوس) هلوق 1

 دعس ؤأ سمن تقو يف

 اهد) ةحاللا تقو لإ (هنقكل يآ عا مكي يذلا وهو "يمك عمج ( ةاكأ ) 2(«

 دش را هج هن رح) ل: اورج هددت دسالا ثيللا (نيليش ىلا ثيلك) هلوق ()

 ع مل يا (درعي مل) هلوقو . ةآ ارلاو ةدشلا

 وهو هك (برملا يح )و . مينغ عفدي يذلا موق سرافوه يا عفدملا (هردملا) مك

 راشاو لاتقلاو ةئوصخلاب ةامارملاو ةمحارملا ديدش يا ( ماحرلا ديد ) هلوقو . رانلا ىلا

 لاتقلا ىلإ دل نك كيلو ةوصتلا لإ كاسنلل) <

 ( هنوعضيال) هلوقو . مهيلع بناملا ديدش مهيلم لبقث وه يا ( ءادعالا ىلع لقثو) ٌهلوق (5)
 لقثيام ةريشعلا ما نم لمحتي يا (لاقثا لامحو ) هلوقو . اهنم نولصفنيال ةتباث مهيلع هتدش يا

 هتريشع نع دورطملا .درطملاو

 . ةباخسلا (ةماغلا )و. تا طع ةرثكي موقلا لع ضني ةناك ءاطنلا ريتك (ضاقلا) 01
 دئادشلا يف يا ؛ نينا يف) ٌةلوقو . مهيلع موقيو مهمعطي ناك اذا هتنب لها لاع نالف : لأقيو
 انيك دمحي يذلا (دتمحلا) و. ةدشو بدج يا ةنس مهتباصا لاقي

 قيس نم دوست دجلا نم ةياغ كاردال تقبات اذا لوقي ( سق تردتبا اذا) هلوقو .(07)

 قبسي مل دجلا نم :ىوريو . ةليبق ناليع نب سقو .اهيلا قباسل) تناف اهيل
 يذلا (زّربملا)و . ءاطعم ناكاذا نيديلا قاط لجر لاقيو لضفلا نيبلا يضَما ( قلطلا» ()

 بّرهبو دلت نا ريغ نم تايافا) ىلا يهتني يا (دّجم ريغ) هلوقو : ريخلاو مركلا ىلا سانلا قبس
 نأ اع نم |ونع هناملا ىلإ ى. يذلا دانا يرقلا نع هراكتماو راق ذه رد اا

 / برضيو دلي



 (ةئاز نم . ) قارعلاو زاجحلاو دج ٠ ءا رعش مى

 () ده َدَّسلأ امنع ناو تاو اميل اَناَج َن ل 1 قر

 ةارطما 0 ايدك تاو انادذ نم امتنا لالا 137
 (كادصم لنآ رط دا تاو اكلنا ترا روع نم ءاهذماف
 - ١ 00 م - 2 2

 )ل دوذم مح . 1 أمنع ايدنذدتو ةريث د هَ ف 1 دج ام

 1-2-2 م سس رسو<س ه٠ هدا 02 1

 (ه)دّقرغ ُنح 7 راف 3 اداب 0 نسب تفل اق تدجو

 (هلدتسم هن أعلا ىلإ ا نش وج ىلإ ْتآبوف ِفِراَرْشاح هتاَستع
-- 

 (0)يِدَتفَتَو ناجح 31 .لذكأ نم حور اهيسَوَو امرين مره 5

 نلوم قباولا 0 مع ىوللا َن "م امال راش مره ىلإ لا

 اهومريف اهولتميل اهل اودعق دق ةامرلا تآر يا ( متر )

 دهتوتو عرض يا ( دهجت ) . هياع اهئلمحيو يرحلا اهتفلكي يا(دْشلا اهنمشم ناو) هلوق )١(

 ٠١ ( قباوسلا)و . اهباغتو اهقمت يا اهئارو نم اهذت ١ يلاللا بالكلا ةرقبلا ذبت: لوقي ()

 بالكلا نب !م دعت ام اهنرش كه يا (دطصت ) ٌهلوقو . اهنم

 لّتقُت (دصقت ) ىنع.و . اوئيي نا لبدلا باحصا رظنت نا يا (لبنلا رظنت نا هلوق ")
 هلتقه باصا اذا هدصقاف هامر لاقب

 ( بيذتلا) و . ةرتفلاو ثّبلتلا ( ةربتولا) و . ءاث اهذقذا ىنملاو ريسلا يف ةعرسلا (ءاجنلا» (ك)

 قبس

 اًنرق ةرقبلا نم (دوذ11) و . دوسالا هاصاو نرقلا انه ( محسالا ) و . اهسفن نع بالكل بدت نا

 ذد اذا دوذي داذ نم ىلعفم_ وهو

 لع ناخد 2 ند خاودلا ا اهتنبو بالكل نيب ىأ (اهتبو نود تقلاف) هلوق ()

 . ناخدلا نم راث اع ةرقبلا ودع ةدشل رابغلا نم راث ام هيش ةنخاد هتدحاو ليقو ساو ريغ

 رجش (دفرغلا)و

 عع نا[ ضلا اج كمل ولا (فيراذخلا)و. اضعب اهضعب هبشي ئاوق ينعي ( تاثتلك) (5)
 يا (ندوج ىلا» ا ك2 1 ل( ترد ىنعمو . اهتعرسو اهتنخ يف امج مئاوتلا

 .ردصلا ىلعآ راهي طلا )و . بكا رآملا محللا ريثككا ( يلظاخلا )و ٠ .ردصلا وهو نشوج عد
 عافترا اممدقم يف يا دنسم ليقو اهر كا

 . ليللا ن» نوكي ام لوطا ( مانلا) و . يثعلاب جرت يا ( ماتلا ليلا نم حورت )هلو (07)
 ميرس ريسلا ن نم ترض ( جيسولا) و. ةرحاملا يف ريسلا( ريجمتلا) و

 هولا ريع قنا ىذلا ( قثاولا) و ... هتعب 0 هب داراو لءرلا عطقنم (ىوللا» (ه)

 ١ ا يي نيضاعلا يشل 0



 هال ينزملا ىملس يبا نب ريهز
 1 ١ مه مم ع 3

2 0 2 2-7 
 (ىرددع وحلا كولدم رح ىلإ كي قتل | فرع نإ تعماسو

 0 تل كلل( ل
 *) دّقرعو ناك“ عابسلا هلا لاق وأ ةاَدَغ اهاَط
 0 رخآ دن نانو تقزاف ؟اناولخ ا مَ 0 0 0 ما 7 8 هاو ةركعا 6 ت0

 هده مل ارا ا م

 (ه)دَدقُم باها يف مال مْطَيَو هلوَح ريَطلا لجحت وِ َدْنِع امد
 هاسس رثلسو 0 م هوم ا

 "لدصرع يل نم ثوغلا ةامر ىتحو اخ لك : ع ردع َضْمَتَو

0-07 2 
 00 قِزار دف هلا رسم او اهيشحو لع نا

2 0 

 (8) دعمم لك اهتم ود دقو مت ارا .نبلأ كفر 0 و

 رادصلا (ضالارو ركل تالا اح كرو دلل 2 حالسا كلذ

 ١١( 8ك ذا (نيتعماللاب ) دارا ٠ كرازم نر ردح 0 دارا (كولد» رذجح ىلإ هلوقو .

 اهئاتفل سل“ ةكاوإ لم نقلا سوك نا دراو اضملا دمع (تر كلا رو للا ند

 كاك نإ ركل رورو 2 نان لاهنت نالت ير يكسفلا نايس الا)

 اتدشل اًديعب مهساا يرت
 ءادقلا لم ل الل ءاحشلاو . ناكللا واخ وا ءاحتشلا يعرلل اهاعد يا ( ءاحبض اهابط) هلوق' (")

 (سانكلا) و . ىعرلا ىلا تضخ امل ةرقبلا دلو ىلا تفلاخ يا ( عابسلا هيلا تفلاخن) ٌءاوقو . سانال
 درب وأ رح ن٠ بتتست يا سنكت ثيح

 رقع دعب تنابتسا ام (ناببلا) و . هن تافغو اهداو تكن يإ (تماضا)'هلوق )9( 

 هيف هتدهع عضوم ا دنع يا ( دهعم خلا دنع) هلوقو .. هوو مدو ممل ةيقبو داح ن. اهدلو

 2 ةتقرافو

 عم ( عضبلا )و . دسملا ةيقب (واشلا)و ٠ ناب تفالف: هلودل نمت (ىاش دنع اكد ) كرد (5

 ريطأ) لجحت) هلوقو . قدا قد | (ددقملا)و : دلملا (باهالا) و. م ةعضب -
 كلذكو دقملا يثم يشع يا هلوح ريطلا لجحت ءيش يقبو كا بئذلا لكأ زا ارح
 ديقل) لجسملاو بارغلا يشم“

 . رجش تاذ ةلمر ( ةليمخلا) و . ال مأ هركت ٠١ هيف ىرت له رظنت يا (ضفنت) ٌهلوق (<)
 ديصو ةيامر لها منال مهصخو ْئِط نم ةليبق ( ثوغلا)و . كنع رتتسا ام لك (بغلا )و

 هنم بكريال يذلا بناملا يشحولاو . تبهذو تءاج يا (اهبشحو ىلع كاامثر ٌءلوق (7)

 ًايعكاوت الط طرا ماس ىف نت هرقل 1 2 طلخا( دل رب تا( يقزارلا ) و . نعالا وهو

 هلوقو ٠ اهقرطو اهدراخع (اهقافنا) و .اهدلو ةقرافم ( نيل! )و . هتءرس 1 تي (مه)١



 هاو م 3

 لدتا دج ل وج ا ا طوسلأ جرْمي الو هدر

 00 ع 0 ناو و هج اهدحت دهن نأ كبهك

 اك دعما لجارلا يف ليك ميصع ُهَناَح نومي اهاَرْفذ ُمَضْنتَو
 يه هس ساد 0 هم سس م

 )0( ددجم بارشلا مورحم جرف لع هرك بيسعل ا نابرب يولتو

 . - ا - و 316 5 98 - ٍ

 (ه)دصحم دقلا نم يولم ةلالع ىتتتو يثعلا لاوغا

 (0)دقرف 1 0 ةرؤاسم هرج رمطاللا ءاقش
 03 . و - 3 - كه ل دعا 7 3 ع

 ع5 1 ء - - كو

 007 ا ف أ ا نمو 0 ّس م 5 سل تدغ

 هلوثو . داهتحالاو ب رضلاب اهم غلبيا ( كبنت ) ىنعمو . ربسلا يف اهوفع ذخئوي يا ( فعتستف) لوقو

 كفن .دهحتو تمتنت يا (دهمتف)

 لك جرختسي مل يا ( اهوأش طوسلا 6ع الو) ةلوقو٠ لونملا درت يا:(هدرت) هلوق ١١(

 تراس اذا حنت يا ةعيرسلا ( ةيجانلا)و ٠ اه تا( حونلا )و . اهسفن هب حمست اءو اهوفع

 اهارس اهرمكي ملو اهريس يف دغلا نم نم وجنت مث اهلي

 وعو ديالا ريشا (ديارت) ىنمدو . ةعيرسلا ( ةحيفلا )و . ديرت اك يا ( كسي هلوق (؟ )

 ملو 5 ناو ةرباص ةحبم تدحو ريساا يف تدوح نا : لوقي حا نزإ ل نادك

 اهيشم يف تديرت برضت“
 برضي لبالا ار داركم ك1 ( نيكل ) دارت "دل مظع (ىرفزنلا ) (س)

 :لاقيو هرثا (هميصع)و . ءانجلا نم كر تك د مودي ام لوا داوسلا ىلإ

 رثاذلا خوبطملا ( دقعلا )و نارطقلا نم بريض ميصعلا

 بناذلا مظع (بيسعلا) و٠ ةرسنو ةنع اهب ذب برضت يا ( بدسعلا نايرب يواتو ) ةلوق 2(

 (بارشلا عفرم جرف ىلع) هلوقو . ليخلا يف مومذ.و لبالا يف دومحم وهو ؟ىلتءملا ظياغلا ( نايرلا»و
 عوطقملا ( ددجلا )و. اهفاذ- نبل الف لمحت مل ةقان يه يا اهفاذ موزحلاب داراو . اهجرف ىلع اهباذ نع يا

 هنم هرقل مورحلا ىلا جرفلا 20 نبل ال نكي مل اذا ةقانلا ٌنوكت ام دشاو نبللا

 ام اهكأرب ةقانلا هذه ردابت يا كلا ناك نام 4 كو 0 (لاوغالا» (0)

 كي كر ديري ( يول ةلالع يقتتو) هلوقو ٠ هيف تنسب يذلا لزتلاب ل قحا 0 نا فاذي

 : لتفلا ديدشلا ( دصحلا )و . دلملا ن نم لك ام نقلا

 اال 10 (طاخن ىف اهتنانلا هيه تالا ةنيطق ةرقب قدا (ءاسنحكم) لوقا (5
 ضررا نه ةجرا يا (ةرفاسم هلوقو . اهيدخ ( مطالملاب ) داراو ٠ اهاّدح كلذكَو ةرمح يف ءادوسلا
 ةرقبلا داو ( دقرفلا )و . ةروعأملا ( ةدوئوزملا )و . ضرا ىلا

 لثم يا ( هب ىقتب هلثم) هلوقفو . اهذرق حالسلاب داراو ةرقبلا ينعي ( مالب تدغ) هلوك (7)



 1 -ج 7 دج سلسل م - هد لل ف
: 2 2 

 1 هر ينزأا ىمأس ىلا نب ريهز
 ْ 2 يل لالا كيش ل ف 2 10 2 رك 12503

 مراحل تاللالن ٠م كيلا برها ملو كِنب دسفا ملف
 ده رهد ه- 1 2

 (؟)ٍراَد ريب ِتَف |: ا َِظ يبئمطأو راعك ما يش

 : ( ليوطلا نم) يرملا ةثراح يبأ نب نانس نب مره حدمب لاقو

 (*) ديعم أ نم 5 َسِراَوَد دمهتف عيفبل اي اراد ا

 0 محلا الا قي ملك ةيشع لك حاوزآلا اب تبدا

 | ديم دمه 00 باع دل اَوَع ماَطاَك تل

 ركل رح اكو لا تضع نحب الاالا
 ا (”) دفع ريع جن 02 اهرهظ لع ىلع يتلعرو يربك 0 1 ةِّياَ

 | مدين كش دانس لسا مح

 لوقتف بامنالاو ةدالولا مركو بسحلاو فافعلاب اهسفن تفصو (كِذب دسفا ملف)ةلوق (1)

 . رابككا تأململا نم ةّملم كيلا برقا لو ناسرفو فارشا مه اغاو صقن يوذ كذب دلآ مل هل

 كريغ كشارف 'طواو كنخلا مل يا قشيو ههركب امم ناسنالاب لا ام تر
 تمقا ام راد ريذي يدنع ةميقع ةءركم تنا يا ( راد ريخب) ُهلوق (9)

 5 نينه تهذو نرتقإ ( ني وذا ) 20و ١ ناناكمف ( 40 عيقبلا» (5)

 ناتبعش ُهل دوع وهو هلآ عج (لالا)و. : تمرر اب تضاقإ ىلإ ( تاوزالا اع تنذر ١<(

 لوعجلا ( دضنملا )و م[ هب لطم ماع 4 هيلع ىقلي ممرخآ دوع و هيلع شرعي

 قوف ةضعب
 . يفاثالا يني ثالث ريغو مالا ةيقب ريغ اهيف قبب ملف اهلها اا ا 00

 كلذكو :ريتلا لإ ترص درس (: ل ماكل اعول ف فانالإ هنو . كل هدانا( ةلارتلر
 سشغتلا (دماهملا) و٠ لوح ه هلع ىلا يذلا (ليحلا) و . ةربغ يا ةوبه هيلع دامر ( يلاحلا)و .٠ يراهقلا

 قصاو ديلت َّقح هيلع تددرت راطءالا نا ينعي ( دبلتم) هلوقو . تئفط اذا رانا تدسمه نه اب

 ضعبب ةضعب
 ىه ليقو تانجولا ةميظعلا ( ءانجولا ١و . رايدلا ىنعي ( ىننيجتال امنا ثيآر الف) هلوق (5)

 ! 70 1 دنا تكا كر كلك
 (دفحلا) و . محشلا (ينلا)و . لمجلاك اهلاكو اهقلخ ملظع يف امنا يني (ةيلاح) ٌةلوق (0)

 امانس لعاو اههحش بهذا ريسل) بود نا ينعي هتيقب و مانسلا لصا

 . ءالا (لهنلا) و . اًيشع لهذملا ىلا بووت مث اهرامت ريست نا ةبآملا ( لهنم ةبام) هلوق )4١(



0 
 6-1 نورضحي نيذلا نياو

 ٠ و | 0 هد 1

 مهنوعت) اوكحرش 1 0

 اوظقاح َةَحاَوَر ني اح نأ الح
 7 7-2 0 6-3 ع -

 هءابب اوخانا ىَح هل اوراسف

 ردا يك 5 را

 ) تك كلو مال ضيا لاقو

1 
 ا

 0 اصلا 7 7

 0 ل ع )ل

 0 زاجسللاو دج ءار ءارعش

 رام

0 

 0 ا تأ 0 9
20 

 (علاه امنا اواد 0

 ال نر اللا اولا

 (ه)اَلاكأأ ناحل و اماَطلأ مار هج

 (هلاقالت ال نأ َعاَدَو معو

 7 اِضاَمأ ل واخ ام ا ناك

 اا

 يا 0
 مهياع اهات 0 لالا نم 1 نا ماو /| نيعئاو ) هلوق 20

 :نم وهو ىءرم عمح ( يسار اراا )و . اهنم نيلكحا اهيلع اوتنث يأ (ااركأ هيلع اوقلا) كوخ 20
 ةقسلا ىمرع 2 مائاو تدن اذا وسري اسر

 هوطلخيو هو ريم مل ءانعبو توملا يف هوساوي مل يا ( هتلنم مهسوفنب يح مل ةلوق 22١

 ىريك نع مج راجتسا نيح مهسفناب
 0ك ا نإ نكفلا وعدت اوناكو سنع نم نع مم (ةحاور نم اح ناالخ) 00 06

 كلذب ريهز مهحدق اهياع اوظفاحت مهل نمعنلل تناك دنا هم 6 اوعنعو مهيف

 ةباثَم اًحذحاو اهدالوا اهولتت يتلا (يلاخلا)و . ايبركا ١ هو لبالا ن ٠ ضيبلا ( ناجحلا) (5)
 هنا مهربفي نم عادو مهعدوو مهرواجم ىلا ةوعد ا ل نيا ل لاق : لوي 030

 ىنعبو.هقف ناكاع ع ثاحتي ا رادا يا (هل 0 م ناكل ع وق 2 270

 هيلع مزاءلا ىالا يف ذفانلا ( يضاملا )و . مقتسي ملو ىوتلا ( ولخا)

 كترايزف ينع دصتو كلذ دعب ينرجمتو يبيعتل ينرورت اغا كنال ينرزت ال تلاق : لوقي (4)
 ةلاحلا هذه لثم ىلع ربصا فكف ةعرو 1 ةرايز رب ت د

 000 دعب را رصلا 0000 ) رايطص

 كيسا

 ايبطصالا) (5)



 ق٠ يضم ام ارد قا

 ا 00
 ةيلآأ تيفال تنشراما اذإ ازا

 1 م ين قرانا امو

 0 ل الإ

 ءامَّسلا الإَو

 هنا تاما كا تا

 ا دحاكلا و

 هب 0 دم اذ ىذا ال الإ

 ١ هش

 هةر

 هياتم 2
 الم ماك يبست ي ك نأ. امو

 ا لاه الا اَدلاَ مع

 00 انَمانآَو

 (4) ايداَعو داع نب ل َكِلَهاو

 (ه) ١اْشاعاَو ىَنْط راج َنوَعرفَو

 (د)اه اك يهَو قلل هكر

 ا

1 3 

 يطعملا ( لذابلا)و . هب راجتتسا ن نع هرم مل نيح نمعنلاكه ساوي ملو دحا هل في ملف ةريثكمعنو م

2 

 "اجا نكرر تلا لا نم درج ا ني 0

 (ملارواَغ ناك ْدِحاَو موب 00 2 نير كلم هم 0

 (هلاَيِداَوُم ؤآ الاب اَهِدَص 0 هكسل“ ثم ل ولم َرآ مل
 هريغو توه ن٠ نا.زلا ثداوح ن ء تافُع اذا يا 60 كفل 3122

 ةيداعلا (هنآلا) و .اذهب تيم تنك اه ىر 35 ى ريع كرد | هلا كنار 5

 يلا. تارك اهيقتالو ٍقآرجاو يندش يا ٍتحجرك ل ن٠ يسفن يقتال :لوقي (0)
 ةتباثا (يساورلا) و ٠ متادلا يقابلا ( دلاخلا) (©)

 ىدلالومو الماك ل هل ناكم لاركشلا ١ تعري (عت) ١(
 هعاردا سلا ورا 20

 ةشحلا كلم ( ىتاحنلا) (5)

 اي” ةعيفتو ةكرتت ال مايالاف.ةمغنااذ ناك نم يآ ةندملا ةلاملاو 8 3(

 مايالا اهرثخ: نا ن. دب ال يا 0

 ناك اذا ليلا نم ةوجنب نالف لاقي هنم لزعع ناك يا (رشلا نم ةوجنب ناك) ُهلوق (*)
 000 ل عفترم عضو#

 ةددلا جلا ) د. كل يف عقاولا انه ( يواخلا) 000

 كلملاو معنا بلسأ اناعنا دا: لوقي (ًالذاب اقيدص لقا) هلوق (5)

 شام اذا) هلوق 201(

 دايا سانلا دنع هلو ك
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 (ةئّرم ) قاز ءلاو زاجملاو دهن ءارعش

 ل 3 ٍلجاع قف ا دق موب ع حض دأب ف

 ()ةَلِهاَج َتنآ ينل يسلب كلو منع لا را يف تْنَقاَ

 نا تناكم اًنيط قلد رفق 5-1 ىرسكة بلاط ثيح رذنلا نب نامعنلا ركذ اضا لاقو

 دب هل تناكو ٠ هيلع كلذ اوباف مهابج هولخدت نا مهآسف : مها 1 مآل نب ةثراح نب سوا

 ل فشو ُهمع دنه نب ا عابنذ نب ناورع سع يب يف

 'ىط 60 ملو ىرسك نم بره املف ٠ نامعنلل كلذ ركشت سبع ونب تناكف ةاكم ناعللا

 مهل لاقق انسفنا ةنم عن امم كمعنغ انف دنع مقّأ ا ل ماج
 ىه لقد: ريهزأ تسل : يعمصالا لاقو٠ ٠ مهيلع ىثاد مهعدوذ قر مكل ةقاطال

 2001 ريرطلا نم ١ ) ريقز 000 0
 هه

 نع م

 تل 2 4
 0 0 تا م كلبا

 ةميقُم اما 6 ةرفح ل

 اللا

 ةخ نيدنجإ تفلح دقو قاك

 5 انفاعو ايدج يلم | ثا دج

 ()ارداخ تخجصا ت .. يض[ اَّإ فاو

 اَْئِاَرَو - الع اريل 0

 (هااَياَدِر يكنُم نَع ءاَببتمآَح هل
 يمصالا ةياور يف ة ةديصقلا 1 تبيلا اذهو ٠ 0 هعضوم نم ىلءاف شحلا كلذ بعر

 يف مهعقوا تح داسفلاب موني ةيعسو نيحلطصم موق نيب هشيرأت فصو هنا نيتبلا ىنعم )١(

 لعج مهذب برحلا ثعبو مهداكام دعب هنا معز م هثدحاو هانج يا مهياع هلجا رش لجاعو برح
 لهج امع ناسنالا لآس اك موقلا نيب هل نيجيهمللا ىشلاب نيعاسلا نع لآ

 0 اف نوكتو ةضورلا ىلإ ءالا ىرحم (ةعلتلا) ١ (؟)
 > :لوقي سرادلا ( يفاعلا) و. ءاثيم يهف يداولا يفلت تذخاو ةعلتاا تعست ا نك ةبعشلا ةعاتلا

 اًنبدحو يدق هرثا لق اًرثا هيف دحي نا نمولخي الف ضرالا نب

 0 ماد 6 ناسن الا نال اًذبا ىضقنت ال ةحاح يل يا (ىّوه ىلع تن )هلوق قايل

 قياس : ىوريو (؟) هيلا جاتحيو 5 نا

 يئادر امج تعلخ اناكف ىض» هيش نم دجا ال يا (ائادر يكتم نع اجب تعلخ) هلوق (8)
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 .ٍ 2 ل ا تما
 هريغ تهركاو ملح هل كاع

 مس وا ىو حد ه- 00008 1:

 اهمالح ردبو ةهيمش ةقفذح

 )هلي َويَقهي ممأ
 0 ا

 (") هْلَئاَقَم دات وهو هنع تضرعأو

 | م ةلوأطي نم لع دلني خذات كل
 تر 2 هَ 2 .

 6 | لوك رأل زا ْمَم راكإل

5 

 هوي 22 ِث 0-1 2 02 0 2 2 2م 2

 (ه) هلقاعم فوسلاو ىضفاف هيلع هبات قر نامعنلاو ميضلا ىبا

 5 0 3-3 1 00 0 ا 500-

 (0)ةلهاوصو هتاخ بحل يِذب هلوح ناقللا لح اذا رع
 ١ 0هلزالر تلاَز روقلاب هلهأ نمو جاع لمَ نوذ ام 0 ا هسا هوو 2 5 007

 | ناو مالكلا نم هرضح ام يا (وب مملي ايف )هلوقو .هّواطخو مالكل ١ ةرثك (لطخلا) (1)
 ب ايا 2 ليس نير ياش نار
 كل تدب دقو هع تحينصو هل تادف ملحلا هل تعمح يا ( ملح هل تأبع) هلوق ()

 اسف هراعب لب ني نا لمثحت و . هيف هقحل تنعار ندم 6 زيمت كرفعو هلع تال تماكا0 انا
 4 هع كتارا كلش تيكا

 | ١ ىنعمو . هيلع رهظو هالع هتاواطم دارا نف موايال هفرش نا ينعي ( يلاعلا خذابلا» ()
 ةفيذح نب نصح حودمملاو .هدح (ردب)و ٠ حودمملا وبا ( ةفيذ> )و . هيلعيو هعفّري (هيمشي )

 يرازفلا ردب نبا
 لذلاو ملظلا ( ميضلاو ) 0

 فرصي ىنملاو بصنلاب ُهبان قرحي : ىوري و . ظيغلا نم فرص, يا (هب ان قرحي) ٌءاوق 5١(
 عنتماو هتزعل ضرالا نم ءاغذ يف راص ىضفا ىنعمو . بصنف نا لصواو ضفاخلا طقساف هبانب

 .؛ اج نما 211 لداقملا ساعت قاف فرنسا
 ةرازفو . مريغو سع يب ىلع ءافلح اوناكو نافطغو اًدسا ينعي (نانلك + اذا) هلوق (1)

 ( بل يذب ) ُهلوةو .هوزعاو هورصن ةلوح اوّلح اذا :لوقي . نافطغ نم حودمملا طهر نايبذ نه
 داراو . ليخلا (لهاوصلا)و . سانلا تاوصا طالت>ا (تاجللا) و. ةملحو توص يذ شجب يا

 بلل شيجب ريد_ةنلاو لمفلا ىنمم نم ( بحل يذ ) هلوق يف امب اهعفرو تاجللا باحصا تأجللاب
 4 دلفاومو ناكل تاكا

 ةلمر نود ام هترثكو هتدشل شيلا اذه لجا نم لزازبو رّسكي يا (ُهل دج هلوق (7)
 ةكم )و . برعلا ضرا نم ىل_فس ام (روغلا )و ٠ فورعم لمر مما ( لاد) و . نيضرالا نم ملاع
 لح اذا هنا ىنملاو حودمملا نع اًرابخا نوكي نا زوجي ( هلزالز تلاز ) هلوقو . روغلا نم ( ةماهتو
 « نافيلملا لح اذا» هلوق باوج تلاز اذه ىلع: نوكيف نتعاو نما يا هلزالز تلاز ٌلو> نافياحلا
 0 ةتذخلا يا لزالزاا هب تلاز روفلاب هلما نمو ريدقتلاو «ن.» لم امجار نوكي نا لمحو



 ٠١/ 6(ةئز نم .) قارعلاو زاجحلاو دهن ءارهش ١

0-7 
 2 ا ند 0 ١ 2 هال 2 0-0-2 0 2001000 هه سس 20 3 م سي

 (1) هلام نب نيردد ق اعاو هنملي اروطو اروط ُهَنْدَه

 2 0 ا - هو - ه2 رع اكو

 (؟) هلعاف وه يذلا رعالا ىلع مو رع لدم مرك نع هنم نرصقاف

 5 ءيموم . هم 1 م 9 3 0 11 . - 3

 (م) هلكت لا كلبي دق هنكلو هلام را ةفاتسا ذل هم حل

 0000 ا كلا اللمع ةهقح ام اذ هَ
0 5 -7 0 :1 03 

 ةلتماو َكّنَأب يردي و لاك هلنلَطَو ديعب ءأأ بسن يذو

 كا نا ني داك مصَحَو كت اة ىذو

 (0) ةْلِصاَقَم َنيط ال لآ 5 اذا رْثاص 0 0 فوري 0

 ىتح كلذب هنا رقتسيل انتاهءاو انئاباو انسفناب كانيدف هل نلقي يا (اًروط هنيدفي) هلوق (1)
 نيردي ايف نهايعا دق لوقي هيف هناتني يذلا مالا ينعي ( هلثاذع نيا نيردي ان ) هلوذو ٠ ا لبق

 ةناتخيو ا
 4ااع باصملا ( أٌدرملا) و . هلذه نع نففكو هنك رث هنعدخي فك نيردي مل امل: لوقي 0

 ٠  هنع دري ملو هاضءاو هيلع مزع ءيش لعفردق اذا يا ( الا ىلع موزع) لوقو .ً"ريثك

 (لئانا)) و . همركو هدوج نم ملع الل ريخلا ن 0 ا ا يخا) هلوق (#)

 ءاطعلاب هفاتي نكلو رمخلا برشب هلام فاتي ال . لوقي . ءاطعلا
 ف يامل دسم ةلاس نع روردم وق : لمالا هحولا قلطلا (لكمتاا) (9)

 ترج ام ىلع اذه لاق ٌةنكلو هب رشبتسم ذخالا ىلم صيرح هنا دري ملو . ىطعيو لصوي ناب ناسنالا
 ءاطعالل ايتيهاركو ذخالل سفنلا ةبدع نم ةداعلا هب

 وه ناكُف هتاص نم مهريغ اولصوف كت ل هنا ينعي (هلصاو كناب يردي اموذهلوق 9١(

 ىت> هلاضفا ةعسو هفورعم ةرثك ىلا ةراشا اذه لاق اعاو . كلذ نوفرعي ال مو لصولا كلذ ببس
 مهدنع امة ةراكو مانغل مريخ ىلع هولئاس لضفتبف ,هلأس نم ينغي

 3 داراو هيلع هب معنأ امركشيو ه هب معنا ام متي نا ىندي (ات 0 ايتك) هلوق (5)

 ةلالدل نيتتمعنلا ىدحا فذحو اهجركشف كيا ا ةمعنو اهتمّمتف اهب تمعنا ةمعن' يذ

 اهيلع ظفللا
 ل نمار و . فورعم لوقب تعقد مدخ برو ديري (فورعب تعفد)هلوق (8)

 تعفدو تنا هتبصا لوقلا اذه لصفم دحا بصي مل اذا يا ( هاصافم نيقطانلا لضا)هلوقو . بيصملا
 لانكا [ذ] لج رلل لاقيو اهروع دعبو اهضوفل اطخلاو لالضلا لع تلمس (لضا) عمو . كمصخ هب
 ٠ لصفملا باصا عطقلا دارا اذا قذاملا رازالا نا هلصاو لّشم وهو «ل-هفملا قبط » لوقلا ةقيقح

 اهل دتبم تناذ هعطاقمو لكلا لحال نوقطانلا دتمج مل 000
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 ينإلا ىملس يبا نب ريهُز

 ا فلم هلللاو عارم قحال وو ةجف ى ىعلل نورنا

 (م)هَلئاَعَو هلق ىذا همر ىلع هل ان وذ نب ريعلا 2
َ-_ 

 أ 2 12 ترا 3 ع 2 1

 | ت4 او ا ةبضخ فقع د

 ا 3 - ا 0 نر 20 ارو تاس 00 1

 (ه) هلك ضاوف بت ام هفتعم ىلع ةمامع 2 ضايق ضيباو اي ل م (١ ١ هل ذاخ كلذ َتِفَلَ ام الو طن م را مهضوم الا ةعبم عذب
 3 -- 250م وِ >< ء و نادل ل 2-ما

 (5) هلذاوع ميرصلاب هيدل ادوعق هش أَ ا هناع تركب

 هتدحو هطاشنل كالحلا

 نخل كو ف كلا ن قوس سرفلا قمل دق يا هايشلا ينعي 000 > هلؤذ )١(

 همدق٠ : لوقي (هلئاوا بابص) ةلوقو . همذقم يلت اال هزبعو هياجر نعي (هيلاوت عارس ) ةلوقو . ّنهودع

 ءايلاب هلئاوا 0 ىوريو .هردصو هادي ( هلئاوا) و٠ هلذدي ال 4 دياومهزخ وهو بروصإ دصاق

 لا دل (هفلا )و . انيلغ هذرف هفآلا ف ريعلا سرغلا وا ديلولا مطق : لوقي 0

 لتتللا ةباصاو نعطلاب ديلولا ىذعي ربخيل امهصخ اًاو نافرع (لئافلاو اسنلا)و .اهفلآيو ”
 اغاو اهمدقتي و اهنم خاسني يا دايجلا وضني وهو سرفلاب ابشع انعجر يا(هب انحرف)هلوق ()

 ةفصو هنال هجن يف بصي مل : يعمصالا لاقو . هطاشنو هتدح نم نكت ل شحولا هدارط نا ينعي

 | راث ريعلا نعط امل مالغلا نا ينعي (هغاسرا ةبضخم) ةلوقو . كلذب قاتعلا فصوت الو يثملا ةعرسس)

 | لعفو لمع اهلمحو هلمحت امثال هئاوق يه ( هلاوع)و . اهيضنت سرفلا ئاوق ىلا ٌمدلا
 ا ىنعي ( ماسم تبل عرس ال اردو .هتعفد ءيش لك ةعيمو ريسلا نم ةعفدلا ( ةعبملا 2(

 ( | (كيو : همالقلا لذ ال هر 6 كل كو نس و هدير نكو ةلذح ال ىا هو“ ملي ال 2ك
 د ياللا لوق اذه

 6-1 زاجعالا ىلع رودصلا الو ”ةلذاخ زاجعالا الف رمز نيشع

 : ةغبانلا لاق م سوب رقلا مادق حترلا عضوم 0 نسرفلا مثاك ينعي ( خللا عض نك كك
 اا قو يللا ضرع اذا »

 لمار ءاسلا ك1( قر ني وكل (ه)(

 ا ا ةءاغلا رطع اك ءاطعالاب هادي رطع يا ( ةماغ هادي١ ةلوثو٠ ضيفلا

 تأت الو عطقنتال ةّئاد يه يا ( هلضاوف بخت اه) هلوقو . هدنع ام لأسو هاتا اذا هافثعاو هافع لاقي

 ءاطع لك لضفت امنال هاياطع ( هلضاوف )و٠ ع هاتا اذا هبغاو هبغ لاقيو بغلا يف

 ىلع ةناذعي ٍناللا (لذاوءلا)و ٠ لمرلا مظعم نم عطقنت ةلمر هو هعرص عم ( عر مطلا) )7( 

 احص دقو حبصا اذاف ىشعلا ركب هذال ىنعملاب هبشا وهو حبصلا انهه ( مرصلا ) لبق . 0
1 



 5 قارعلاو زاجحلاو دجن ءارعش ءا ةا//

 5 ما كه وعموم هو سهم 0006 7 7

 0 هلئاصخو همأق نيني و اد ثا ملغ 0 هب رضنو

 0 ا 8 ا 2 1

 () هلمانا الا قضوا هاه“ الو هْلْذَدَم لافمرل نإ ا
 ّ ممل" تى ونوح < م - 1-1 - 2 2ع

 (0 هلصاَمَم ءامظ كوبحم رهظ لع انديلو انلمح ام يأ اناَلق
 . نا 1 ع ا ل طا 2

 (© هل غاش يىلاصو نع هيِف وه أمو هفيرط رصباو دكا هل تلقو

 ه6 : 0 ٍِ سو ل 7 ص - 03 5 0 هس ع 1-5

 (ه) ِهَلَئَ كن اف أهعيمضت الاو هرع ل نأ مَعَ تاقو

 (لذلباو 2 تع وو دحلو ا راا ف (0ذلاو كل وو الل

 يي 7 موسع 20 0 1 --

 00 ةرع لاح طلع هش رف ةرظن هكللا ترظن

 هبوكرو هماحلا جاعنو اتتفادم جلاعي يا

 نع انن<ماو د هسأر :ضفخ قدح هائبرضف طاَقنو 5 هب وعص ةسار عقار سرغفلا 0 لوقي 055

 :لوقي ةبضع يف ةم لك يهو ةليصخ عمج (لئاصتلا) و٠ هسأر يف هراذع دقعم )هل !اذق )و. هسفن

 هطاشنل مجللا برطضم باقلا ديدج كلذ عم وهو هاتمطاق هسأر 0

 هلا: داكي ال انبجامف هلاذق نأسطا دق ناك ن ناو وه يا ( هلاذق لاني نا ا.) هلوق («0

 ا ان هذم ّضرالا لان عاف هءباصا فارظطا ىلع ماق دقو ضرالا هامدق لاثت الو هلوطل

 . مالفغلا ( ديلولا)و . ءانعو دهج دعب اّلا هيلع ديلولا لمح مل سرفلا طاغنل : لوقي (5)

 ةساي حللا ةلياق يه يا ( هلصافم ءاظ) هلوقو . جمدملا قلخلا ديدشلا (كوبحلا) و . انمالغ : ىوريو

 نيمظع لك عم ىلع ( لصافملا) ف ٠ دايللا فصوت كلذب و ةلهرب تسلو

 مقتسا (دّدس ) ىنعم . .ليقؤ . دصقلا ىلع هب ْدْخَو سرفلا زذدص موق يا (د دس ) هلوق (9)

 . اكللذ وتو زجحو فرج" ىلع هن رع اال يا (هقي رط رصباو) هلوقو . ةريدي الو نع لغال هرهظ لذ

 نا لسدتحيو . تضو نع هطاشنو سرفلا جالع ن نماكف وهام ةلعشت لوآي ( هيف وه امو ) ه هلوقو

 يصر نع هلغشي ديصلا ىلع صركلا نم هيف وه ام ديري

 ملع ىنمبب مّلعتي مّلعت لاقيال سالا ريغ يف لعف اهن. فّرصي الو ملعا يا (ٌمّلعت ) هلوق 60

 كناف هتّرغ تبلطو يتِّمصو عّيضت مل ناف الكم ناك امر ديصلا نا ملعأ همالغل : لوقي . ملعي

 رعشي ال ثيح نم قوي ناو ةلفغلا (ةرغلا) و. هلتاق

 اهرا_هتساف شحولا رقب ( هايشلا) و. نكمل راق عبَنا يا (هايشلا راثآ عبتف ) هلوق 23(

 هيرح كيحو سرفلا بايصنا هش رطملا نه ةعقدلا (بوبؤثدلا) و. مالغل) (ديلولا) و. لا

 | كل شقفح لاقي اهيق امم جرحتسي تح ملألا ليس نثكي ( مالا شفد5 ) ىنععو هتودو بوبئىشلاب

 |ًرظق همظعاو رطملا رزغا (لئاؤلا )و . ةمكأ عمج ( الا )و هدنع ام 0 اذا دولا

 وا بحا ام لاح لك ىلع ريسلا نم هلمحي م التو ةتيارذ" سرفلا ىلا ترظن : وقنا )97( ١

 ىلع ةربو سأيلا ىلح ةرمو عمطلا ىلع ةرم هاي سرفلاو مالغلا ىلا ترظن ديري نا زوجيو . هرك 5



 تالا/ نزلا ىنلس يبا نب ريح ١

 0 ا يبي 3 اَنمالع ءاح دنفلا 0 اثق

 (© هام وحن رثأأ داس ةرفشي تاَعياَر هايش لاق
 (مةلفاَج ريمقلا نل نم ّرَصْخَأ دق لحتسو ءارسلا ساوق اك ثالث
 8 00 هلشتالا قت ملك هاج هلع الط َمَرَح دك
 هر ءأواضت 5 ةكسع نع اتم 2 َيَأَر ىَر آم كا َلاَعَ

 3( 00 هس نع انوار اداَو 3 سأَر دنع ا 50
5 
- 

 (ٌبدي) هوقو ٠ يفتي ىغشا -_ يف نبي قب ريثكت وهو + هيغل تاسعا رت 000

 هرّقصي ( ةلئاضي ) عمو ٠ عزفيف هب رعشي الثا ةصخش يفخيو الجار يشي يا
 لاط ام (دسأتسملا) وأ. ريمحلا انهه ( هايشلا) و . مالغلا انل لاق يإ (ةلع لايف كلود 0

 هتعمج اذا 10 وهو رك اهدحاو ضايرلا ىلا ءاللا يراجي ( نايرقلا) و . يوقو تدلاا نم

 هواي زممت ال نا سايقلاو ءاملا ليس ثيح ( لئاسملا) و ١ ةرضخلا ديدشلا تانل) تاذ (وحلا)و

 نا ىلع اذه م6 دقو بئاص» موضعي رم اي ةدئاز اهتمموت اهاك اجزم ير نا ل ص امال

 ةميءو ةلسم او 1 ةعمجو رطملا ء ءام ( ليسا ١ مهضعب لاقو . ليعف عمج هوممت ل اولاك

 0 عضوع يأ ( ناي رقلا دسأتسع ) هلوقو . لئاس٠ يف هزم لوقلا اذه ىلع سايقلاف هيلصا

 ا تان

 بطلا يعرب ”نأتجا نءنال ساوقالاب نتألا هّبشو يسقلا ةنم ذخشت رجش (ءارسلا) 5

 تود وهو ليحسلا نم ( لخلا) و . كلذل ( يسقلاب نوهبشف نهرمضاو نداوطف ءاملا برش نع

 وا نم لوطا رخآ تبن هرمغ دق رضخا تبن (ريمغلا) و . مفلا مدقع ذخالا ( سللا) و . راملا

 هترضت تابنلا نم ّيضخا ام يعرب وهف بصخ يف هنا فصو .روسغم ىنعمب ريمغ وهف سيلا هرمغ
 هلفاعج يف

 عديف هنودرطي اونا كمال اًدحاو اًدحاو هشاحح اوذخا يا ( داّرطل) د هلوق (9)

 اهلياح وهو لجحرلا جدذ يب صو 0 0 مرخلا) لضاو“ انوذخأف ةكاح

 نودايصلا ( دار رطلا) و. نتالل اهراعتساو لك هلصاو

 يف انبآر دق يا (ىرت ام ىآر ىرت اه ) هلوةو . هريشتسو هرءائوي يذلا ( ريمالا) (5)

 هرهاخت يا هلواصن ما هديكتو هعدانت يا هسفن نع هلتنا هيف ىرت اهف اذكو اذك دِئصا) سا

 هم للوضو
 ىئعم ليقو . هطاشنو هتب وعصأ مهروزأ يف سرفلل اودرخحت م فصي ( ةارع انتف) ا 5١

 نه وه ليقو . ديصلا ىلع انصرخل ءاورع انتباصا يا صرمحلا دنع ةدعرلا صو 0 نم ( ةارع)

 ( هلوازنو هسفن ْنَء انلوازي ) هلوقو ٠ ءيغ ا نيل انكي يا رجلا ند هي راعلا ضرالا يو ءارعأا



 أ 0 0
 1 (ةنزم) قارعلاو زاححلاو دن ءارعش تا

 ٠ ها 11 ا ا 02-7

 هلطاوهو اجغأ هياور تباجا هعالت 0 ,يبسولا نم تف )1(
 حرت هم تا كر دب 1 ص 00 هد 0 الل[ 0

 لكار. دن دخلا ليسا رمث حاس رشاونلا دوسمع 2تطبه )(
 2ص 7-2 ه5 مس م ., 161 - 3 _- 72 ص ا _ - :.

  2هلهاحو هأدب هنزعو مد هعص لمكحاف هانولذ ١
4 

 5 ّ-22 0 2 01 0 6, 60 6 تح اع ب هآل م © 32 --

 (4) هلجألا هن و هع هقافو 02 مل هاظش نيما

 ه1 ل 7 هد 4-1 0 - 0 دى هد و 0 6 - 0-0 2

 (ه) هلئاخن ال : اف هر ىم ترم دصلا ىتن انودغ م اذا

 . نوكي ةنعاهنال اتيغ تننلا نسف يبسولا تّدح نم ابن دارا ( مسولا نم ثيغو ) هلوق (1)
 يراجع( عالتلا) و . امرا داولا ىلا برضت يتلا ةرضخلا ةديدشلا (ّوُلا )و .رطاا لوا ( يمسولا )و
 نم عفترا ام ( يباورا|)و . اهتبن نعي وهو ةوملاب عالتا فصوو .يداولا نطب ىلا ضرالا ىلعا نم ءاملا

 يذلا ضرالا نم عفترملا هو ةوجن عمح (اجنلا)و .وبري ابر نم اهاصاو ةيبار اتدحاو ضرالا
 تبنلاب ءاهلا هيباور تبادا ىنلاو ٠ تعنلاك يلاورال نييدت يهو ةرورض ءاهنلا رهقو . كْواَحن هنا نظت

 . ةعدلا نم رزغا يهو نبل يف اهوام مودي ةباحس يهو ةلطاه عمح لطاوحلاو . رطملاب هلطاوه تباجاو
 يف اذه ىلع يلاورلاو . رطملاب لطاومملا ءاجنلا يلاورلا تباجا ىنمملاو « هلطاوه ءاهنلا هبباور » ىوريو
 امج ةلعاف لطاوملاو امل نييدت ءاغلاو بصن عضوم

 لهرب سبل هنا فصي هلتف ددشا يا كلبح دّسما لاقي ديدش يا (ىشاونلا دوسمب)هلوق 6؟)
 . قلّخلا قثواا لبتفلا ديدشلا ( َنَمُلا )و . عارذلا بّصع يهو ةرشان عمح ( رشاونلا)و . ىشقنم
 هلكحري ثيح وهو لكر عج (لكارملا) و . محضلا (دهنلا) و ل61 ( دخلا لسا كلرذو

 ا قاتعلا فصوت كلذبو فوملا مظعب هفصو . هبقعب سرافلا |

 . ولف وهف مطف اذاو هانمطف ( هانولف ) ىنعمو . ةلماك قلخلا مات وه يا (هانولف ميَت) هلوق (5)
 | تبلغ يا (هادي ةنتزمو) هاوقو . لمكو مقلخ مت ىتح هيلع مايقلا انسحا يا (هعنص لمكا ) هلوتو

 | عمتجم ( لهاكك )و . دابحلا فصوت كلذبو ٌدشاو هيف ءيش مظعا تناكو ءئاضعا رئاس ةلهاكو هادي

 قنعلا لصا يف نيفنكلا
 ليق كررت اذاذ مظع ةّيظش ةناك عارذلاب قصال منع كلارا كرما نينالا) 0

 نا نأ دق يا نوءأم نعم يف نيما نوكيوءاردصم انه ىنشلا نوكي نا لمتحيو ٠ سرفلا يش
 قرخي ل )ةلوقو . دلخلا رهاظ تحت يتلا هنطب نم ىلفسلا ةدلملا ( قافصلا)و . ةنم كلذ فّكي لو ىلئشيت
 قورع (لجابالا ) و . امج بّقني تلا راطيبلا ةديدح (ةقثاا) و 1 قرش ءاد هب نكي مل يا ةفافص

 لما اهدحاو ديلا يف

 يا ديصلا لتاخن الف هتعرسو انسرف ةدومب نولدم نحن يا (هلئاخن ال انناف) هلوذ (8)

 : ةمقاع لوقك اذهو هرهاجم نكو كك ةقران ال

 براالا دعب نم يدانن نكلو 2ةنمم لتاخن مل انصنتقا اماذا



/ 

 ص 0

 500 م ليسا دصق 0 تددسو نيو ع

 ) هاد طيطأك ُناََسلأ نآكو

 كليا ْمَلاَو سَ دو و

 1 امع
0 00 

 ا هر ىماس

 م

 (لةز كانك ع 0 مي يداوف

 لاعب, ل تدك . هياع ينتدهع امع تففك يا (نيملعت امع ترصقاو) ٌهلوِق 0(0

 هلداعم نا نعي دصقلا نع هيف لدع 0 لدعم عمج ( لداعملا )و٠ لطابلا نم اهيف لدعا تنك

 ىلا باوصلا قيرط نع لدعي ناك هنا فصي . هيلع تددس ليسلا دصق نع اهبف لدعي ناك يتلا

 هيلعو ددسقحلا قيرط ىلا عجرف هيش هظعوو هبابش بهذ امل كلذ نع تنك مث وهللاو ايصلا قيرط
 نع هرودو ابصل) لداعم 1 تددس : ريدقتلاو لداعملاب ةقلعتم هو نع ىنعي (ىوس)و .روملا دعب

 ظ ليبسلا دصق
 لثمو ل ع ىراذعل) هتعدف داك من فص اع تنا اغغا) ُهلوق 2(

 : لطخالا لوق اذه

 الاب نهدتع كريز تسفر  ةيلفر 0 كنود اذا
 بحاصلا ( طيل1) و . قرافملا طياخلا .ةلزخع قرافو ىلو نيح تابشلا لعج ( طيلخلاك ) هلؤقو

 ةقرافملا (ةليازملا)و ٠ طلاخلا

 الا ينم نرش الذ ير ريغتو يلابش بهذ : لوقت (يقيلخ الا نفرعي ام) ةلوق 0

 عما هيف راص يابشلا هلمش دقو ع داوسو: ىت كح

 باتكلا (يحولا )و . هل صخشاال رثا ( مسرلا )و .رادلا ةيقب نم هصخش ادب ام (للطلا) ()
 كل ين ل نام (سيسرلاو سرا1)و . ريغتو: سرد يا ( هنءّسرلا افع) هلوقو ٠ رادلار انآ هيعمل

 لبج ليقو ضرا ( لئاع)و
 (جعم)و. . ةراص اهدحاو لابج ( تاراص)و . لبح وه لاقيو رداد مسا (دقَر) (6)

 لواجالا لاقيو . اهف لاخي هلم بناوج ( هلواجا )و. لبج 0 هيحاوت (مفانكا)ى.. عضوب

 ةيحانلا وهو 0 2 لاوجاو لاوجحا عمج لوادا لبكو فورعم عضو»

 ةقطعتم يداولا عزجو ٠ دس ينيل لج ,( نانتعا) و ٠ عضاوم (قداثو يوطلاو يدبلا) 30

 تركختف مهم تاخ مث عضاوملا هذوج تكلا ل لزانم نا فصي . هيحاوت (هلكافا) و. 2 ليقو

 مدعي امموسر



||| 

|| 
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 (ةيّرم ) قار ءلاو زاجملاو دجن ءارعش هال

 7 ةعالا نر َدْنَعَو ميرسي 0 هييركحم لع

 ا ا موتو لوح تمل مهَنَج نإو

 2( 0 لاق 0 مهف مق ناو

 (ةلاولأ, الف اويلي آو اولي + ان مهوكم ذي كلر موق مهدعب ىعس

 (ه) لبق مهيأ ءانا 0 اغا 0 0 01 كلل او

 (هوْولأ ا ام قالا نيرو

 ١ دنع نإ ردب نب 1 نع حب ديا لو

 (/) لح اورو امصلأ سارق يرعو ا قو نرلط نع هناك اح

 بلطو ممدصق يا مهارتعا نب مايقلا مهئاينغاو مهريسايم ىلع. ينعي ( ميرتكم ىلع) هلوق (1)
 رادقمب نولذببو نوحمسي مهءارتف نا فصي . ءاطعلا ( لذبلا) م . لاملا ليلقلا ( لقملا)و . مهدنع ام

 : مهتئاطو مدهج

 نوكي نا لمتحيو .اًلهاج ناك ناو مّلَت مهسلابص دهاش نف ءازآو مولح لها لوقي ()
 ْ هيف يارلا هجو لهجيو رومالا نه لكشا ا مهئارآو مهمولحب اونيبي نا ضيا هدارع

 هلس الو هلعف اهيلع.ّدَّري مل ةلامح مهدحا لّممت نا: لوقي ( لهاح مهيف ماق ن ناو) هاوق (س)

 كياع سلو كلذخن الف يارلا تدضاو تدشر هلابخلا لكي لا يذلا رهو ةفاقرا هل لاذ لا ككل

 ةلايلا نم نبش مرغت نا نع كلذ عم كيشاحنو كيأر باوصنو تانمحت ام ذفنن يا مرغ

 اولانيو موكردي يك نورخآ موق مهراث ىلع ىعسو فرشلاو دهجملا يف ءالئه مدقت :لوقي (9)

 ملا اا وغلع عل نيج هيلع نومالي ام اوان مل يا ( اومسلي ملو) هلوقو ٠ كلذ اونات ملف مهتلرتم

 مل يا اولأي مل كلذ عم مهو امنود فقوتلاو اهنع ريصقتلا يف نوروذعم مهف غابت نم ىلعا اهنال ءالئوه

 لعفلا ليم يعسلا يف اورصقي

 رباك نع "رباك هوثدو ثراوتم مدق مدي: لوقي ( مهئابآ ءابآ هتراوت) هلوق :(8)

 نيرعإلاب ةريزج صو طخ لآ ةبسن خرلا يطخلا (هجيشو الا يطخلا تبني لهو) ةلوق 00

 ا ةائقلا تبنت ال : لوش . ةجيشو هتدحاو هتبنم يف فتللا انقلا ( جيشولا )و٠ حامرلا نفس اهيلا ًاقرت

 مرك ع ضوم يف الا ماركلا كل ل كلدكف حلصتو تبنت ل ل د تا

 سارفا يرع) و . هلوقو . .هوملو هابص يا هلطاب فكو ىملس بح نءءهبلق اع :لوقي (0)
 اك لف اورو ارنا يدرع . هظفل ريدقتو لطابلا بوكرو اصلا كرت يا: ةيريض:لثم اذنه( ايصلا

|| 
 و4للا باطو ابصل) يف اهككرا 1



 ١ نع ينزأا ىلس نان ريهز /

 علا 5 ادق ت ل 16 ناب ذو 2 1 دق قب 1 جالا 5225

 سس خو |

 لب اونرَحأ نإو هيف كبس نطوُم ريح 1 اننم امتحجضصاو
 00 رجلا يلا 0 لَو تَقعجا سّدلأب هامل هَل اذا

 (0نفبأ تن "اذ ى 6 اًئيِطَق م 2 ل تا يِوُذ تفر

 (هااوأثي 000 انام و اوي لاَ اواو نأ:' َكلاته
0000 3 

 )5 >) لمملَاَو كوكل ا رم ”ةيدناو مهوجو نامح تاماَتم ميو

 ]نيخ نوكي نا لمت ( ناسحالاب هما ىآر) هلوقو . ايل ءاعدلا ءانعم

 نافطغو دسا (فالحالا) و . ”ملصلاو ةلاملاب ماتكرادت يا ( نالحالا اتكرادت) هلوق )١(

 ةعذاو هاج ماله اذا نال شرع لك : لاق امدقو ارك اماه اسضإ ىا ( اهترع لثز 0 طم

 اوراجو لالضو ةرب> يف اوعقو منا ديري هبرض لثم اذه (لعنلا اهءادقاب تاز دق) هلوقو . هزع
 نيصح نال مهنم مواصق اماو نافطغ نم مهو . نيدودمملا ةليبق (نايبذ)و . باوصلاو دصقلا نع

 نايبذ نم ةرم نال مهنم وهو برحلا مهيلع ىنج يّرملا مضمض نبا
 نم امتلن ال نطوم ريخ ىل» برحلا نم امتحبدا ةلاملا امتامحو حلصلاب اميعس امل :لوقي (7)

 حلصلا نم هب ا#تيعس امل ءاخر يف امتنا ::لوقي (لهس اونزحا ناو) هلوقو . ةلزتملا فرشو دمحلا

 اموهو نزلا نم هلصاو ديدش سا يف اوعقو يا اونزحا دق مه اوناك ناو برملا 0

 ضرالا ن

 ىنعمو . تابنلا مدعو جلثلا 5 ةرآ بدحلا نه ءا_ظيبلا ينعي ( ءابهشلا ةهنسلا اذا) هلوق ()

 نور اك نودجي ال يا (لاملا مارك ل ان )و ةلوكو . نيل اوما تكلهاو مج تّرضا ( تفحجا)

 توبيلا يف سانلا رحت يتلا دربلا ةديدشلا ةنسلا (ةرحّلا)و . لبالا

 هو لحرلا لها (نيطقلا )و . نيجاتحلا ءارقفلا ينعي تاحاحلا يوذ تتر : لوقشب (9)

 توبب نومزلي ءارقفلا نا ينعي نكاسلا انهه هب داراو اهيف لذالا رادلا يف نكآسلا ضيا نبطقلاو
 لقبلا تبني و سانلا مع قح مهل اوما نم نوشعي موقلا ءالوه

 ( لابختسالا )و . نومرككي و نولضفي ةدشلا كلن يف يا (لاملا اولبختسي نا.كلانه) ٌهلوق (5)
 ( اولغي اورسي نا)و .هلوقو ٠ اهرابواب عفتنيو امنابلا برشيف البا لجرلا نم"لدرلا ريمتسن نا

 ةيلاغ ل نورحش ال اهيلع نورماتم ررخلا ناس ردا سنملاب اورماق اذا : لوقي

 ربا ىلع ضدييف ساجلا يف موقي ناك لجرلا نال كلذب تيمس سلاجلا (تاماقملا» (>)
 يدن عمج ( ةيدنالا)و . « مههوجو ”ناسح » لاق كلذلو اهلها تاماقلاب داراو . سانلا نيب حلصيو

 (بايتالا)و هب لمعيو لوقلا نم ليمحلا اهيف ثحد يا (لعفلاو لوقلا اهجاتني ) هلوقو . سلخلاوهو |

 3! بوي كاس



 0 ) قارعلاو زاجماو دجن ءارعش ءارعش هرب هلل

 (١)لصق الاعمال ىفأ ال معلا َنِم لد ل 0 مه

 لم سد قش الق عم راو عيطم روم ةَمْرعن

 000 1 لا رمماالو ايوا راجل "قالي تدلَو
 - 2 2 2-0 ّ 01 همل5 عهد

 نق مالغاو تدع ايراَسم اهربغو ادم اوزع 23 دال

 ا م موق يف لي مهتماع رلعم نم ريك ريخ مه

 (هلولمي اميرمأ 1 ١ نك دديس نع تربخ اع تحريف

 (”)ول, يذلا ءالبلا َرْيح اها مكب العق ام ناسحإلاب هللا ىآر 2 ل را ل ا
 نيئثالل دخاولا ظفلن ناعقي ناردصم اممتال ( 1 ضر درناو . مهاكح 5 ةحصو مهل دع نم
 انني نومكاحلا م يا اننيب مه مهلوقو ٠ 0 ا ةارع . عج ( تاورسلا) و. عيمجلاو

 : لوقبف اهرمإ لصفي نم دجوي.ال اهيف َلَضي وا'سانلا لضت برح ( ةآضّلاو ةَلِضْا 2010(

 بورملا (مقعلا )و. ممزح ةوقو مه ازا[ ارو اناضدو فورألا ماكحا انني موقلاا٠ ءالئه

 لاك نال ةلماتلاا كلملا برحلل دل تقم تن رغف دلت آل يتلا مقعلا لصاو متع امتدحاو ةديدشلا
 دلت ال. مقع ةعامناكف اهيف اوكله اذاف برملا ءاثناب نوفر 35 برحلا

 صا ةمزعو هرعآ عبط رومأع ةمزعب بورحلا ماكحا اودرح يا (رومأم ةمزعب) هلوق ()

 اوددج م: ا ةسايسلا ةعصو ةملكلا عامتجاَو مزحلاب مهفصي اًعاو . 1 هعيطب

 هلوقو . ةمذو دمع موقلا ءالوه نم ُهلف اهلا رفاس وا زاجحلاب رواح نه لك لوس ١

 ةرورض <اغل) كّرح مث ارفس ديري نا لمتحيو عماسلا ملعل فذحت رفس بحاص الو دارا (اًرفس الور

 ةمذلاو دهعلا (ىلكل1) و. : نفسو رف ةاسم لاقي

 فصي (نذع اه.راثم) هلوقو . هع اورهظو ّزعلا يف اهوبلغ.يا (اًدم اوزع) هلوق (>)

 .لابملا (مالعالا)و ٠ مهتعنمو مخزعل مهريغ نود اهيلع اويلغو مهسفنال اهوراتخا دق ةبيط دالي امنا

 امممال (للمو بذع) هلوق درفاو: ةماقا يا لك رادب كراد اه لاقي امج .. ماقن ين ولا(_لمشثا»)و

 امم و لصالا ف ناردصم

 مهلو ) لوقو . ةبارقلا ىلع نوفطعتيو محرلا نولصي مما ينعي ( مهوق يف لئان محل ) هلوق (5)
 بجاولا ريغو بجاولا يف نوطعي يا مهياع بتال لفاونو مهءوق ريغ ىلع لضفت يا ( لضف

 مرعو فوع نب ثراحلا لمح يتلا ةلامملاب تحرف يا ( تربخ اع تحرف ) لوو (5)

 نانس نبا

 ناسحالا عم يا ناسحالاب امهلعف هلا ىآر : هظفل قيقحتو اًنسح امهلعف هللا ىآد :لوقي 28
 ريخ : لاق اناو . هدابع هب يلتي يذلا عينصلا ريخ امم عنص يا (ءالبلا ري امتاللاف) هلوقو . مكبا
 (اهالبأف) هلوقو . هدابع هب ول_بي ام ريخ هللا امهالبا لوقف رشلاو ريخلاب يلبي ىلاعت هللا نال ءاللا ا

 مع



 0 3 2 2 و 2و ه- 2 2 7-1

 )للا نطل نانا نق قرح + ةياوشم اهتحأ# . وار ةمللم
 ور و تمس ها خا

 (1لَْآلاَوْت اال َلانأَدَسفاْنإَو اهءازإ ْمُه ْتَليَح امل مُهْدَت
 روش - >ٍ 5 62200 - هر ء 2 2 هه خود

 (لكنالو فاعِض ال قدص ناتفو انقلو ةيفرشلاب اًبوشحي
 0000 ا 2 2 2 كل العا د1 در

 (2نبج مهعنافو نم سان لك ةعجو ادك نود نوما

 (ه)لجرلا اهنئاَوط يف سرح ءاَضْنك ةبيتكي امجَرَق نع اوبَرَص مه
 72--- 045 2 هوّْؤ سهم و5 5798 2-2 2-2-0 5 3

 2 ّخ ََ 35
 (5) لدع مهو ىضِر مه 58 مه متاورس لفت موقفا خلا ىف

 نب رازن نب ضمو دعم نب ةعاضق لاقيو ةعاضق ىلا برحلا بسن (ةيعاضق) هلوق (1) '
 (لّزملا) و .رّمح نب كلم نب ةعاضق وه : لوقي نيبآسنلا ضعب و ةيرضم اهتخا وا لاق كلذلف َدَعَم
 بطحلا نم قيقرلاب ال لزملاب ةدفوملارانلا ةلزتع ةديدش برح يه لوقي بطحلا نم ظل ام

 (اهءازا ) هلوقو ."لاح لك ىلع هانعمو تهبش ام لع يا( تلخ ام ىلع ممدجت) هلوقتو ()

 مايقلا نسحيو هرب دي ناكاذا «لام ءازا وه»لاقي امل نيسكاسلاو اجرب دم مدحت يا امج نوموقي نيذلا يا

 (مهدجت) مزجو . مدجت يف ريضملل اًديكوت وا الصف م لمجو مدت ربخ ىلع اهءازا بصنو . هيلع
 سح نا :لوقي (لزالاو تاءاملا لامللا دفا) هلوثو « برح تحقل اذا » هلوق يف اذاب ىزاح هنال

 مهتدجو هغابم قيض) غلي ىح سائلا ما دتشا ناو نورحني مخددو اهوحرس لو مهلاوما سانا)

 جرت الو برحلا لجا نم دحاو ناكم يف اوعمتجي نا ةعاملاب دارا اعاو . سالاب نوموقيو نوسوسي
 . يعرال لسري الو لاملا سبي نأ (لزالا) و . هكالهاو لاملا داسف كلّْذو رحنتف يعرلل مهلبا
 لبالا برعلا دنع (لاملا) و

 هتقيتحو لكان مهدحاو ءانبملا (لكشلا) و . حامرلا (انقلا) و . فويسلا ( ةيفرشملا)» ()

 اغاو لثم اذهو . اكن دكر. طوخ ىو عجر اذا ءيثلا نع َلَكَت لاقي اخ هنرق نع عجارلا

 ىوقتو راثلا شحن اك اهنوجيهيو برحلا نووقي ديري
 دعب مهعني الو نيامجتنم وا نيزاغ اًدهنو ةماحت نوتأي يا (نويدجن نوءاحت» هلوق (+)

 .ودفلا اوديكي نا (ديكك1)و :ىرملا بلط ( ةنجنلا)و . مهتمه دعبو مزعل كلذ نم ناكملا

 نم بّضتلاو ءاطعلا يف الم تبرضف ءام ةكوامم ولدلا ليحسلا لصاو . ظحلاو بصتلا (لجسلا)و
 ةرم ءال“وه نمو ةرم ءال وه نم نوبيصي دجنو ةماجت لعا نيب ةموسقم مهعئاقو نا ىنعملاو . ءيش لك

 لضفتلاو ءاطعلاب لئابقلا اومع اومنغو اوراغا اذا ممجا ديري نا لمتحيو

 عضوم نود اوب رص :لوق ىدنعلا هنم قت يذلا عضوملا وهو دحاو ( رغثلاو جرغلا» (6)

 ةيتكلا هيش ليوط هن خارمش (هؤاضي )وو. لبج (سرح)و . سرح ءاضيك مهنم ةبتكب ةفاخلا

 . ىجاوتلا (فئاوطلا) و .. ةبنتكلا فئاوط يف يا ( لجرلا اهفتاوط يف) هلوتو . اهمظع يف هب

 : ةلاحّرلا (لجرلا» و
 518 فرع الل هاله مكحي اوضر سا يف موق.فاتخا اذا ::لوقب (موق رجتشي ىم هلوق) (5)

0 



 يا 1 0
 مهئامدب 1 اولتم ناو

 كيسولا تارا ص 0 اي

 هان لااا درك الصاا تا

 ةرمضم ناوع بترح تعا اذا

 20 مها نو

 را مناف رك نق

 ((0الْز م الو فاض اَل جمر لَو
 (م)اوْذَتَْي اولا نارا وود

 (ه ردت 0 اعِدَق انكي

 (ه) لَنا امر ال ضب 0
 (ةلازضع امن اننا َسادلَ رب 0

 دق ةاموهو يح عمج (اسحملا)و .هيناح وه لاقي و يداولا فطعنم عزملا 00 هلوقو

 . ةاشح اهدحاو دوس نائف ىو اشحلا عزجو : ىوريو . ةرورض هرصقو |ءرلا ةنع عفر

 عضوم (رجمص)و

 ايوقت ناف) هلوقو . مهتحص يا اهب مهتفلاو اهيف مهتمدان اهغصو يتلا دالبلا هذه :لوقي )١(

 امهجرقا ال يلع مارح امهف موقل) ءالتوه نم اثلخ نا : لوقب اسملا عزجو رجحم نع ربخا ( مهنم

 مارحلا (للبلا ) و . اممج لحاالو

 . هورصنيل هلا اوعرسا يا هيلا اوراط مه اًثيختسم اًشرصتسم | اوثاغا يا ( اوعزف اذا) هلوق 20

 قالا لءاككا الا هلممتسي داكي ال لماككا ليوطلا عجرلا نال كلذ نع ٠ ةيانك ( حامرلا لاوط) هلوقو
 هةعف حالس ال يذلا وهو لزعأ عج لزملاو ٠ ةوقلا ديدشلا

 ليخي مولظملا ةرصن ىلا نوعربس موقلا ةالكوه : لوش (*)
3 7 

 د1 را ايم لب
 يف ةغلابلا برعلا تدارا اذاو ضرا (ٌرقبع )و . نج عج ( ةّنملا )و . اولوا اميف ذوفنااو ءاهدلاو
 اوبلط ام اولاني نال نوقدحشسم نوقيلخ يا ( نوريدج ) هلوقو ٠ يرقبع و 2 تلاع 5 ءيش فصو

 قدعلا ىلع اولميو اورَقظي رد ىنعمو ٠ ارا

 مءامدب هسفن ىفشو ممج لتاقلا يذر اولتق اذاف فارشا م يا ( مهءامدب ىف قخشدف ) هلوق ١<(

 مهشرف ىلع نوتوع الف بورح لهدا مث يا (لتقل) مهايانم نم ) هلوقو . ممج هراث 0 ا

 . ةلمجلا ةدشو ركل تايراضلا دوسالاك لادر ليلا ىلع ينعي (دوسا اهيلع) هلوق (9)

 ةلماككا ( غباوسلا) و . عوردلا هب داراو لوعفم ليوأت ب ناسن الا هس ا( ولاد
 دصت مل ةليقص امنا ضيبل اب: داراو

 املاك الث حاقلل) اال اسس 050(
 . ةرم دعب ةرم اهيف لتوق تلا برحلا صو ىلواب تسيل ىتا برحلا (ناوعلا)و .امجدشو

 : لاب اهنوهركي يا انورمي مريصت ا( رز اوتو قالا هيلا ضوصملا ( ندير كر

 1 2 ل |( كو هرشلا ةللاكللا (لصفلا )و . يربغ يرهاو هتهرك اذا ءيشلا ترره

 0 اذا ل اغا ريعبل) با نال اهعدقو 5

 ل ا ن0 ديل اكو لق كلل" مع



 - لم عهد

 مهد موللا ثروإ نك 7

206 1 

- 

- 
 5 تس

 ه صير

 26 ِء

 را م كبح ريغ داو 1

 0مل نر لف ينوذو تنجح

 مْلْنَل و مداَملَأ هي تح مو
 لد 1

 («]لْفط ينجي نالا_لْيَلأ لا
 هز 1 لق لكو . مهرغاَصأ

 1 8 | م ١ ا داو

 لاق ل 0-0 (هدنع يأنلا ثدحا ) هلوقو (9)

 : مهضعب لاق نالوق هيفو هنع يداؤف ولسي ام يا ولسي ام كبح ريغ انه لاق مث رعشلا لوا يف اعص
 000 بذك اف عجر

 مدلاو حاوبالا اهرتغو ىلب 'مّدقلا اهفعي مل يتلا رايدلاب فق

 مذهب لع انك ىلع نم تنك دقو تلقي قلطخ وه اغار هيت كذكت )5 ل ل
 ةيناثلا هذه يف يريغ بح لكالف لاحلا

 يتبحا تركذت : لوقي : ليللا ىلا موب ريس بيوأتلاو ىلا عم يفاتا يا (ينبوآت  ةلوق 3
 ضرالا نم ظلغ ام ( نزلا )و . لبحلا ىلعا (ةلقلا) و. دعبو ”ةفاسم مهنبب و ينيب و ليللا يف

 مهدعسبل تنزحو مهيلا تقتشاو ةبحالا تركذت امل : لوع (اًدهح تيسفات) هلوقل )-( ١
 لرتي ثيح لزانلا ( ىنم نم لزانملاب ) هلوقو . ناعوت ودل ءالوه. ىلا لاحترالاو نفسلا ,ىلع تمر

 مادقم عمج (مداقملا)و . تقلح هانعمو ءافلاب تفحست : ئوريف تفلخ( تمحش) ىئعمو ٠ ىنع سانلا

 فد: م لمقلا رعشو نت لمقلا هيف يذل) رعشلا لمقلاب داراو . كيرلا

 لقو اهيلع ميقاو يبت اهدلو يتقان ىقلت نا الا دارا ( لفط ينج رغي نا اَلا) هلوق (؟)

 0 لفطلاو ليالا ل- ةطلا لاقيو . ليتخاو اهدقوال ينسيتق اًران ها نا اّلا ىنملا

 ربسلا يف بوؤدلا نم (نبأدأل) هلوكو

 الم كلذل برضو . مرككا مهندواف ايرك مهد ناك يا (مهَدِح مولا ثروي مل) هلوق (ه)
 هدلو ناك لِي ناك اذاو كلذك هلن ناك اًداوج لخفلا ناك اذا لوقي ( لن هل لخ لكو )هلوتب

 لنلاو دلولا (لتلا) و . ؟ءاب 1 نوهبشت مكتا اك هنوهبشي هدلوف الي

 عج ( تارادلا)و ٠ ضرا(تارورملا) و٠ تاهذلاب لع الو تبلت يآ ( ضبا نو هلق 350

 يذلاوهو رمعم نبا ناتسب يهلاقيو ضرا مما (لخن) و . لابج نيب ةب وج لك ةرادلاو رادو ةراد
 صاع نبا ناتسب ةماعلا ةقرعت

 عضاوملا هذه مهنه تونا نا : لوقي رفقتو ولخت ( يوقت ىنعمو (07)



 قارعلاو زاجملاو دن ءارعش ةهكمل

 اًرعاش ةلاخو اًرعاش 00 هريغل نكي مل ام رعشلا يف ريعزا ن اك يلارعالا ن نبا لاق

 : هشرت هلئاقلا يهد ةرعاش ءاسنخلا ةتخاو نيرعاش ريجبو بنك هانباو ةرداش لس تاو

0 ]0 

 ”اذلسا قح دقو هب قاسي

 راق دلخي مل لبق نم اك يب مالا نم هاقالو
 : لئاقلا وهو رعاش ريهز نب بعك نب برضملا ةنبا نباو

 قرطلا يلتناب دقلو بعصم نع ةيداص يعد يسفن سبحآل يفا
 قلخلل كلذ انيفد ُريِهَز يِدِج .مرع ىلع كر اك هيلغ اوهر
 قلطنت حودملا ديو ىنتلا مم مهترسم يف يعس كولملا حلم

 اد ل ناك هنأ جحا اريعز مدق نم :لاق مالس نب دمحم نع ةفيلخ وبأ ربخأ :

 يف ةغلابم مهّدشاو ظافلالا نم ليلق يف يناعما نء ريثكك مهعمجأ» فخ نم مهدعأو
 هرعش يف الاثما مهرثكاو حدللا

 أت هيما قال اذا

 ) يرملا ةثراج يبأ نت ننس جدع أضيا لاقو ا :

 نكن قناع 0 َرَْقَآَو وأسيال داك ْدَكَو ع ءْلَْكلا اك

 را او ع رم ريم ا ني لن تنك ُدَكَو
2 2 

 (ةلواق مالنا ( ةجاح 1 0 تنك

 رصضخا اًفزخ هقنع يف قّلعي هسفن ىلع يثخ اذا مهدحا ناكر اضغلا (1)
 هلل رمل ال ىأ لات ال داك دقو هنمب اهدعبلا ىملس بح نم تاقلا قافا : لوقت .(

 ناعضوم (لقتالو قيناعتلا ) و . هب اهبح نسانتلا

 ىلع ٍتجاح نه انا : لاقي هيل) ربصي امو هاهتنمو أ فرط ىلع يا ( ما ريص ىلع) هلوق ()

 اهنبو يندب يذلا سالا نكي مليا (ولحي امو رام ) هلوقو . اهئاضق نم فارشاو اهنم فرط ىلعيا ريص
 ىلع كلل ليف هير ال تنك امج دياب اعاو ل اذهو . هوحراف ا ةنم سآيآف ارم

 اهنم هبلق يفشيو اهرءا هيلع نوهيف ةلصاوملا لك كصوت ىلسلاو سال
 . ناحو تند يا دغلا ةحاح تّمحاو ةحاملا كلت ثضقنا يا ( تمحاو تضمه)هلوق (<)

 يذلا مويلا دغلاب دري ملو ٠ هتد.٠ تخارت ام ةحاح ن نذ ناكنالا راك ذل يل ىلخ امو كلوت اهعوقو

 ةحاح ةأرملا هذه نم. لان الك هنأ تصر اًعاو . هنامز نم فنا اب اع ةياثتكوه اعاو ةصاخ هموي دعب

 تما ىنعمك اهانعمو ةمبعم ريغ ءاملاب تمحا : ىو ريو . لبقتسي اميف ىرخا ةجاح ىلإ هسفن تعّلطت

 يمس :ع

 ةجاَط اَمْوَي تْنِج ام اذا



 ةماغيو ٠ تل 0 00 هيي دقو 0 نافطت نه اذهل

 :لوق يذلاوهو ديجر ا

 دولحاو لخيلا نيب توفلا نماذام اعطق قس دقو نيرت الأ

 ,دوعلا نيل يللاف نيطباتل ٠ هب حارأ 2 0 نك الإ

 اًذالوأ ةتم تدلؤذ ةتآونا تناك هرغش يف ناهز اهكذ يتلا قي م أ: يبارعالا نبا لاق

 هدأت كد نم تزاغف ريجو سمك هيننا: . ا ا رت

 "يفازلا نم ) ايف لاتف مدن ماهتلطف

 كايا لاطو تاو نم

 لجد ىدهف رعشلا ن د هلا ليج ملاس 4 لاق نباريهزأ ن ناك: يبارعالا نبا لاقو

 ةءاتنا هل لام دا فرعا نم ةاراس 0 اسرف بكرو تنل امهسلف نيتدرب هللا

 قنعو ةقنع تقدناف سرقلا هب رثعف ٠ اسرف الو نيدرب الو اجد طق ميلك تيد ام تااتف

 : ( ليوطلا نم ) هشري ريهز لاقف ناتدربلا تّقشن ل

 ماظل رومألا ايف هآطْخلو ةَطْبِغ شعلان ٠ قال الجر تَ
0 | 

 ماج ١ .ماوعأ ةمزام» تعول كون ١ اهم نقم
 م

 مناد َكِلْذ 3 3 هل 1 طش رو مص

 0 00 معَ تلك 2 م مالا َنِ ينو

 0 ةءالأ أ موي ينعاد م جاع عار 0 امون كمل

 ءاضغبلاو عطاقتلا ةعم نوكي دق ةرشاعملا لوطو'ةدوملا ديت دق رهدلا بوطخ : لوف 09

 تيلاب تنعظ الو َّىلق الو لّلم احل قرشاعم لوط يف ثدح الو ىفوا مال قدوم ريغت مل بوطخلا نكك |
 دب هم نرتو كلذ نم يبات اهيلاك رع ينو [فررتل ولع

 ع هد ل



 هو

 (ةنزم) قارملاوزاجلاو دن ءارع
 همّ ص

 (0ةاوسلا ايف كن يرش َ
 207 ةجدا سع هال عضصرصاإ ا ار

 (0) هاني نصح ىف مكتبو ىدب يدل هول اوعدت ناف

0 512 5-5 
 (م)اوءاسأ مهسن أب اموَك اذا اوقْلتو َعَدَه ان تيد

 («)ااوإ ةَمنح لكيف مل مكَدَو اَرَرَش 0 دقو
 ريهز 0 يلح لاخ ريذعلا نب ةماشب ناكو : لاق همبأ نع يبلككا نبا نعو

 نم اًرثكم ناكو دلو ل نكي مد 0 الجز ةماشن ناكو هرعشب امم ناكو هيلا ل

 نناثلا مزحأ ةماشي ناكو ٠ ٠ مهتاوؤخ نافطغ يف تلا اذه ىلا لزن كلذ لجا نمو ٠ للملا

 اوسق اوعجر اذاف ٠ هنأد نع اوردصو هوراشتساف هونأ اوزغب نا اودارأ اذا نافطغ تناكو ٠ انأر

 (لذ هنامز يف نافطغ دعسأ ناكو ٠ هلام رثكح كلذ لجأ نف ٠ مهلضفال نومس#م ام لثم هل
 تعمق ول هالاخ اب : لاتف ريهز هاَنآف ٠ اا ل راح

 . وه امو :لاق٠ لزجأو كلذ لضفأ كل تحت دقل يتخا نبا اد هللاو : لاّتف . كلام نم يل

 هل لاتف ٠ لاق ام لوا ناكدقو رعّملا لاق كلذ 3 ريهز ناك دقو ٠ هينتثرو يرعش : :لاق

 ا”! ا تح نيلب نمو : ةماشب هل لاق“ يلع هب دنت فيك ةتلق ام *ي ىث رعّشلا : ريهز

 00000000 تام نا بولا تملط ذو َث 2 ت1 كلا ب كلن

 هل تيوآوت ام ( ءارضلاو ) اهرثا ىتيال .يا ( ءارضاا امل بدي ال) هلوقو . مردفب مككانت تلا يزاخلا

 رتتسا يا ءارضل) بد هرما ىن>ا اذا لجرأل لاقيو ني نم كل دلو ام رمحلاو ةصاخ رجش نم

 هيف بد نم + ءارضلاب رتتسي اك هرماب

 ينال |1010 دان ىح بع انهن شل ةنم ةؤكج يا: (ةنس انورا) هلوق: 9

 5 قحلا يف انثي يوست مكيلع باعتال ةّنس انورا ىنعملا)و . لدعلا
 ضعب ىلع انضعب يقبي ال يا مكتبو ينيب: ءاقب الف لدعلا اوكرتت نا: لوقي (؟)
 هلوكو .٠ اجيد ل1 هل لاق: اذا نالفل نالف عذقا لاقي لوقلا نم حيبقلا ( عل ذقلا)» ()

 متشلاو ءاجملا نم هل متضرعت اب مكسفنا ىلا نيئيسم اوّفلت يا (اوءاسا١
 (اًررش) هلوتو ٠ كدبخ رشننيو سائلا يف كرما رهظي يا ( اًررش مران دقوت )و هلوق (<)

 مهلع سني اك فلا سانلا يف ررش ا ريطي ةرهش ران اغا برح را تسل يا

 : ىثعالا لاق . ةرهشلا يف لثملا امج برضي رانلاو . مثرما نم رهشيو
 اكك سار يف رانلا ءاسا ام نكي "07 نام تاطاضلا هنف نفادتو

 كردغ رهشيو لفاحلا يفاكربا رهظي يا لكم ضيا اذه (ءاول ةعمجم لكيف مك عفريو) هلوقو
 ١ دنبلا ءاولاو « ةمايقلا موي اول رداف لك » ثيدحلا يف ءاجو 5



 ا 7

 (1)غامخ هل بدت

 ()ء|د مش

 (ه)ءاَود اهل تدرا ول َكَدْنِعَو

 (لذاَإ ةيدنم لكل ناكا اَنجأَك كتل
 هين لمه ار 5 8 1 26 ا 21 : ا 2-

 (ه) ءانيلأ برإا نِم ىنشي دقو هنم سارلآ تاككوم ىرباق
 2 3و 2 5 ا اا حب

 (ةلءاَرصلا ا ندب ال يِزاَم اودع هللا دع لآ الف

 عمسي الثا يملا ماما تناك مهاب نال اذه لاق اا ( يللا ماما ) ةلوقو . ةتسلاج اذا

 ةدحاو امهتمذو ءاوس امهّقحت مهسلا- نمو اًموق رواج نم :لوقي . مريبدت ىلع نءلطيو مهءالك
 راملا قح بوجوك مكيلع بجاو هّق مايا هتسلاجمب ةمرح هل 52 لجرلا اذه نكي مل نا يا

 ىلع ىنخي نا سالا دهش نمم دعم نم كلوح يذلا ىلا يا( كدنع ءادهشلا ىلإ) هلوق )١(
 . قملاب دهثي نا الا دعم نم كدنع دهش نم' ىلإ : هماغو فذح تلا يفو . نب سا وه يا سانلا

 سالا يا « لعلم ناكل يفو ىنختس» ثتذ.نمك» :سوا لوقك (ءافخ هل بدت امل ) هلوقو

 1 هلئالد ةحصل ىنخي نا نه نيبآ
 غضب ١! ردقب محللا نم ةعضبلا ( ةغضملا ) و . كف يف اهددرت يا ( ةغضم جاجات ) هلوق (؟)

 الف لاما اذه ثذخا يا هبرض لّشم اذهو تنتنا (تّلصا) ىنعمو . جضني م يذلا (ضنالا)و
 نال ةجضن ريغ اهلعج اغاو . اهيقلي الو اهملتبي الف ةغضملا لجرلا جاجلي اك هدرت تنا الو هبهذت تنا

 يا نةنلاب اهفصوو . كقلح لخدي سيل امش غيست نا ديرت يا اهئارتسال دعباو ال لقثا كلذ
 | مل يتلا ةّلصملا ةفضملا لصا ىوطن | اك ءاد ىلع تيوطنا دقف هتسبح ناف تذخا يذلا اذهل لّثم يه
 رصخلا وهو بنملا ( حشكلا )و . لصاو محللا لص لاقيو ءاد ىلع جضنت

 تمش و ا تصصغ ةئن ةغضمك هتذخا يذلا لاما اذه يا (اهْئِنب تصصغ)هلوقو .(5)
 تاب وتسا هبحاص ىلع هدرت مل نا كنا يا هلها ىلا لاما اذه درت نا اهؤاودو . ءاود امل كدنعو اهنم
 يش يو اهغسي' ملو اهظَقل ناف . اًرخآآ اهنع مشبو الا اهب ّصفف ةئين ةفضم لكأ نمكت نك هتبقاع
 مذلاو ءاجملا رش تيقوو كضرع تيمح لاملا اذه تددر نا كلذكو . اهتبقاع

 هب ىتالش ءىش يا ( ءاتل) هلوئو . اًمدذل افرع اهبحاص يدنت ىلا ةيهادلا (ةيدنملا) (©)
 ُ 5 اه كفا ملقا

 ءاوتلالاو ىلا © نم كردص ىف ان ىربإ ىلا سنن سلا تاح شرم ىراتز ك5 6
 حضو نع فشكت يتلا جا_حشل) ( تاحضوملا ١و . نارطقلا (ءانملا) و .برملا هانحلا ىربي اك
 ضايبلا (حضولا ) و . مظعلا

 هذه مكسفنا نع اوفرصا يا (يزام اودع) ٌهلوقو . باك ن٠ يح (هللادبعونب) (9



 0 ) قارعلاو زاجملساو دجن ءارعش كك

 7 و هد هو نا ك8 251
 (ءا/ 1 ا عيب ادعو 1 أم 5

 00 5 ِكِيلم نم ا فيرط نأ لاعب نأ لول

 99 الآم 7 تاملكلأ نم نم مل يب كو كرا 3
- 

 ىند حو 3 ها 3 وس و

 (4) ؟اَمدل اعل ةمسك 2 نم نما 3-3

 (ه)ءاإ ةبقب تالثلا ني هناك ْتْنَحنْسِحَلآ ِقنَ
 مها ع ا 1 ف ده اقرب | أ ملف

 (/) ءاوس امُهَدَمَع . يأ ماَمآ يِداَسَلأ لجل ي تل ا زاجو

 ماد ام رواجي ناك اغا لجرلا 0 اذه لاق اغا ليقو . هرضحو هلها ىلا راج لك عجر فيصلا لبقا

 هلها ىلا عجر الكل مدعو ءاتثلا عطقنا اذاف لكلا

 هلق داعم ةدانز نم ديف ناكاامو قرفتي مل ًاممتجم اًرفاو ادغف ؟راج لاك تنفا لوقي "يار
 هما مكياعف ناصقن نم هيف ضرع اءو

 دئاصقلا ترازو مكتوجمل فيرط يباب اورضت نا الول يا (كيلم نمراسا) هلوق (0)
 . هتدشو رسالا ءوس (راسالا) و . هكلي ُدنال ريمالا (كيلملا >و .روسألا (فيرط وبا )و .مكتوبي
 ءوس هغلبي نا الولف 6 وا مهل |نيسا ناك ناو هنا ديري موللاو ةاحالملا ( ءاحللا )و

 مهتوجمل سمالا

 وجعلا دئاصق ينعي ( تالكل١ نم) هلوقو . بانج نب ملَع "مو بلك نم ( ملغ م 0

 ا لل | كرر ءاطملا رك نش ةءراتم يأ( اءالم هنا هلوتو . ةملك ةدصقلا يف فرد
 . مكلبق يذلا قحلا اذه ىلع ناميا مكسو ناي انم عمجت يا (نِيا عمجتف ) هلوق (+)

 ال10 6١ ان ذلا اك رو ف ندتلا رجح تح ةكم امي داناو مسقلا عضوم (ةمسقّلا)و
 ( ءانث ةيفاب) هلوقو ٠ هلكت تس يا ناسنالاب لتي نا وهو ةلثمأ عج ( تالثلل) 2(

 001 1 ربع دئاسق ديزي .ةرم دعب ةرم ددرتو ىنْثت نا (ءانثلا) و٠ رهدلا ىلع ىقبت يا

 مهف ددرتو قثتو

 خو وا رجا مل اها موقلاب ريهتسملا وهو ةمرحلا وذ لجرلا يددلا (ّيده اورسا) هلوق 3١0

 يدعلا ةمرح لثم ةمرح ل نا ىنمم ىلع ايده او ا قئايح وهف ربحأو دهعلا ذخا اذاف اًدهع

 ىلع ماق دق لجرلا اذه اناكو ةتارنإ درت عا(. اكتم لوقو . مارملا تدبلا ىلا ىددي يذلا

 110 لثكأ رع اذداجرا اورسا اموق زامل لوقيف : هلامو هتآرعإ نم تذخاو رمّشف كامو هلها
 نم ( ءابنص ) نعم. لنقف حاكتلا هو ةءابلا نم ءابتسيو . حاكتلل اهوذذتاف هتآرعا اوذخاو يدهلا
 مهنم لحرب هولتقف مج ريجتسي مها اذا كلذو دوقلا وهو ءاولا

 هتدانو لحرلا تودن لاقي سلجلا اهو يدتلاو يدانلا نم وهو سلاحلا (يدانلا) :(7)



 5 ه2

 هد ا

 هل ل نا اس ل

 50 3 3 وا نيك 1 0 1 0

 3 اني كل نيل ث ك7
 (4)اوءاَسَن نا الإ نوم الو 0 1 نوهركحت م ال

 0100 يا ناسو مكي لدَع ُدَهاَش راوج

 حا 0 000 00 هوو 5 2

 0 0 هن اجا مكلا ا راس راجو

 هدد يدوورو 2 0

 (:) انشأ مَطقناو فيصل ا اذا 0 امركم 2

 هلوقو . عنملا (ءابالا) و . انيديا يف نيذلا ىراسالا لذ نااشبا يا (انيبا دق) هلوق )٠(

 لام نا هلاصخو هنطاوم يشف ملح نطومو ةيطع نطرما دك لوقي ( بسحلا نطاوم رشف

 هيطعي تاو“ 8و تشب يبأيف اريخ هيحاص

 يارافن اهنف :اهنم ةذحاو لكب ذفن لاصخ تالت ديري (ثالث ةعطقم ىلا ناو )هلوق (199
 سالا فشكتي ناوهو ءالج اهنمو نبع اهنمو مهذب مكحيو موصخلا ججح نّيِتي لجر ىلا رفانت
 نيعالو ماصخ نود هبحاصل هب ىضقيف هتقيقح ملعشف يلجنيو

 عطاقم ثالثلا وه يذلا عطقملا مككذف يا « ثالث هعطق» » هلوق ىلا دودرم ( مكذف) هلوق (2)

 كنلاو .ساشالا نم ءافش قملا نيد لمحو . قحا لك
 لام ةيدأتو راوجلاب ءافولا نم متعنم ام ىلع نوهركتسم ال متنا يا (نوهركتسم الف) (+)

 مهل هدعوت دعب 0 متيطعا نا نوطعت اما لجرلا اذه
 كلذب مهايمثسل

 مكلا مكيلع دهاش وهف روهشم نيب هراوحو مكك اًداج لجرلا اذه ناك دق : لوقي (5)

 ةلاوحلا (ءالتلا) و . ةمذب هل لج و١ لحرال لفكش نإ نالثم يا ( كلانكلا ناسف ) هلودو . اك
 لير اك يدع نحب هل حو دقق همذ نم ةلاوح كل لعج نمو ةلافك كل لفك نم يا

 نالف راج نالف مهس ىلع رخآل لجرلا بتكي نا ءالتلا
 حلصي الف ناكنيرمالا يف راوج ءاللاو راوج ةلافككا : لوقي (نيتريجلا ياب) ُهلوق ()

 هب ءافولاو هتمذب ءادالا الا مك
 روان مك هؤاجرو ريغ ن نم هتفانم مكبلا هركص يا (ءاحرلاو ةفاخلا هتءاجا ) هلوق (7)

 لك ءاتشلا عطقناو نامرلا باطو ؟دنع فيصلا لقا ايف. دنع ءاتشلا نمز هتماقا ةدم امركم مكيف |

 3. اذاف ضعب لط مهضعب:ةراغ ةراكو بصخلا مدعو نامزلا ةدشل ءاحنلا يف نورواجت اوناكف . كع ©
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 1 متلو او زاجأاو دحجن ءارعش ب
 و مى 2 "5 ©و

 (0(خانغلأَو موف نأ ١ امج تشع دقو' دوربلا 0
 22 - ١

 (5) ءاّمد قرب ف مهسوف تدص | لك لالا نيد ا يت

 (م) ءاسنإ م نام 17 | موه 7 | لاك قوس يرذأ 1

 © تم اصلا تسر ا 2 2

 اساس و

 (8)ادج وسم لكسب ّنْغ تاي ءاسنلا اول

 (ه)هاي موق اننا مكلا داصم وني لوقت نأ 1
 لس هل ل

 ا الطولا انداق امم -امقو دك الوم نأ امو

 |( اكرر لكل راو .ءانالا ف رمخلا (سأكلا )و ةيضوم بات (دوزنلا) (:)
 مهنم تذخاو رمخلا مهيف تام اذا دوربلا يف نورتخبتي : لوقي سارلا يف

 دق) هلوقو . ىلتق مهناكف مهتعرص دق ىراكس نيب رمخلا ىثَع يا (ىلتق نيب ىتَ) هلوق (؟)
 هتفراو ءاملا تقره : لاقيو . ةباصم مهبوفت ناكف مااوقو مهلوةع رمخلا تيفذا يأ ( مهسوفن تيدصا

 01 ناكل + ءاحلا حتفب قرم ملو "يور ولو. ءامد قرت ملو ُهلوق اهيلعو ةفل هتقرهاو

 : لاق مث ءاددلا نود لاجرلا (بوتلا)و ٠ ءاسن ما نصح لآ لاجرا يردا ام :لوقي ()

 ونو مدحوتيو مم رج اغاوا هتقبقح نينا ىح مثرما ةقيقح نع تحياس يأ يردا لاخا فوسو

 بلك نم ءالوه نصح
 | رودخلا يف نئبتخي ٍقاوللا ءاسنلا نحن نصح ونب لاق نا يا (ءاسنلا اولاق ناف) هلوقو (9)

 ( ةنصحلاو ) . اهجوز ىلا سورعلا فافز ( ءادحلا )و . نهج اوزا ىلا نيدو اذا نجوي نا ينبنيف
 ةرقبلا لأقي اك اهرما هلل لووي اج فصوتف امج نوكي ناصحالا نال ركبلا اضيا هو جوزلا تاذ
 دقف ءاسلا ركذ ذا ُةنال اهب دكحأوملا لالا ىلع تآبنغ بصنو . اهب نوكت ضرالا ةراثا نال ةديشُلا
 0006 كار اراك نا ديري اغاو. لاحلا ذب ءدكأ غ نعأخ نم كلذ ناكذل ةئنقلا لع لد
 نحلصي اغاو ءافولا ةلقو ردغلا ءاسنلا نأش نف ءان اوناك ناو مهضارعا ىلع نوقبيو ممدهعب

 حاكتلاو هبحتلا

 انناف انيلع مككل دس الف انع اوحنت يا ( مكيلا) هلوقو . نصح ينب نم (داصم ونب) ()
 ءايل" مض نمو دارو عك لتف ىرب عج (ءازب)و قحلا عنمو ردغلا نم هب انومت.سو امازب
 زوجيو . نيئكأسلا ءاقتلال نيفلالا ىدحا فذح مث الا اهنم لدباو ىلوالا ةزمسلا كرت مث ءارب ةلصاف

 اذرو لدهن فصو اك هب فصو ردصم هنأ ىلع ءابلا حتف

 نحن اولوقي نا اماو ءاسن اونوكي نأ اما : لوقي ( ائيفو دق اولوقي نااماو ) ُهلوق (<)
 دعوت هلك اذهو هعنغو كلذ يبأن اولوقي نا اماو .اندنع ا ىفن اولوقي نا اماو . هب انومتفرق ام ءارب



 2 1 2 : ١
 ه1 ينزما ىملس يبا نب ريهز

 («)هادي 0 هلَع ىلع 51

 (ن)غامو و هك نع ع لمح ناقرب همر َن

 ازا: لع قر ةكير؛ .عيسن يلع ليي نك
 (ه) 00 نيدجاو ىَواتن مارك 3 1 ودغا دقو

 م 0 7

 ) ءامو مهدولج هب 0 تل َقوواَرَو حار 5

 عمج( ءاسحالا )و. عضو+ ما (دووع) و. الحسم يمس هب و راملا توص (ليحسلا) 00(

 هبحاص ومدي ناسنا توصب راجلا وص هش ( ءاعد ) ةلوقو . ءاملا هيف نوكي عضوم وهو يس>

 نلت برواميو نثالا وعدي ويف هحايه تقو يف هنأ ديري اغاو هيدانبو

 ءادرال ضرالا نم فرش ىلع فقئاو نايرع لدحر هناك راصو عجر يا (ضاقد هلوقو (؟)

 نايرع لجر ٌةناكف فيصلا رخآ يف لوما هربو ىتلا دق ُهنا ركذو ا جامدنالاب هفصو هيلع
 دراطي هنا دارا اعاو. ةيفاقلا هيلا هترطضا ااو 00 ءادرل) ىلا دصقي مو ءادر الو هيلع بوثال

 ءايلع ىلع بيلسلا لعج اغاو . هاوطو كلذ هرمضا دقف نود لوحنلا لواضي و نييلع راتبو نئالا

 :رخالا لوق ناي رعلاب هيبشتلا يف اذه ونو . هلوطل لمكاو هفا رهظا كلذ نال

 لا نوف دك ن ماي ركل ل

 لح دك نما كوش ثا نم درونا نيح هناعلو راحلا اذه قيرب ناك :لوقي (ع)

 ( 52: نع الكر كودو -ناتخالا ( سرد )د ضبا ناع ”بوث ( لحسلا) و . هنول الك ضرملاب

 لع » وه لاق اك هعيمج ديرت هو ءينلا ضعب نع رب دق برعلاو . هلاك نع الح يا

 + ىتعالا لاف ا« ون كهجو ةقا'احب لاقن 1و“ اهيجو ىلع يا «ءامل) اهبجاوح

 »> مهلاعن رو دص ىلع نيئطاولا »

 اهرئاس نود رودصلا صخي لو

 هنتا(هتعر )ف احل عيضم ةنتأ نع لفاغب راملا سل يا (اهنع لفاغب سيلف) هلوق (<)

 همكح ىلع اهفرصي و اهاعري نال
 نيدجافو ةلوتوا نا ركلا وقو ناوشن عمج ( ىواشنلا )و . سانلا نم ةعامملا ( ةبشل)) 20(

 ءانغلاو ببطلاو تارشلاو ماعطلا نم ءاشن ام ىلع نيرداق يا ( ءاشن ا

 . دوحلا ىلاو اهلا اهيحاص م الا تنسرمخلا حارلا (قووادو حار م ) هلوق 50(

 ةرم كسملاب بيطت يا ( مهدولج هب كمت ةلودو ٠ رمخلا امج ىنصت ةقرخ يهو ىغصملا (قووارلا»و

 يناثلا برشلا وهو لاعلا نموهو ةر+ دعب



 ( ةئيرم ) قارعلاو زاجماو دجن ءارعش د
 هد سود ه2“ و 0 3 . هل[ د ه1 ا ص 2 7

 (1)هاشرلا امملسأ ولدلا يوه يوبت ىحف زيامالا 8 2
 25 ا ا 1 3

 ()ءاجن هنم امتاجح الو يفلإ قاححن هفقاملل سلف

 (©0ةاَميظ اَهلِعاَمَم حاولا هَسَراَخ ِثعَول الام َنِإَو
 7 , 0 1 ا

 ٍِء 0 د د 2 00 اا تخل ديحوا دفا هي دحاح 0
 00 ه < 7 000 6 ه7 م م5 سو

 (ه)ةلذلا اهردكت ل فاوص تن ماج نيك دره

 (ءاكَرلأَو هنم نْسلأ مات هِي اَدَّبَجأ اذا ُهَلَضَم

 ةرفتحم ًاضايح دري ملو ءاملا
 اهريغ ىلا اهنع لقتنا اهتوام عطقنا دق تاعبدنص دجو اليا ( زعامالا اجب جشف) هلوق (1)

 اهّحشو ضرالا يف نالذ جحش لاقيو . ىصحلا ةريثكلا ضرالا نوزح يو زعامالا ناثالاب ولعي لعن

 اهضاضقناو ةعرسلا يف ناتالا هبش لبحلا (ءاشرلا) و . قرست (يومت) ىئعمو .اهالعو اهبكر اذا

 مهلامتسا ةرثكك ولدلاب لثما برض اناو. اهملساو اهلبح عطقناف ىآلم تعزتنا اذا ولدلاب اهودع يف

 هلواعتسيو هنوفرضي ام ًاريثك لثملا نوبرضي مهو اهل
 ك6 ناش اذا هناتابارادلا اذه قحلد اك ةعرسلا يف هريقب قحلي *ىش سيل : لوقت (*)

 انم اندو اهيشغ اذا رامملا نم ناتالا ءاجنك وجنب ءيشالو امل اًبحاص هلعج بحاضلا( فلالا) و
 ةعرسلاو برهلا (ءاجنلا)و . اريك براه برمجال يا

 .هعاسرا هيف ثباغ ٠١ لمرلا نه( ثعولا ) و . ناتالاو راملا ىنمي ( ثعول الام ناو ) هلوق ()

 محللا ةليلق بالص يا (ءاملظ ) ٌهلوقو . اهماظع حاولالاو . اهودعب ةتضراع ( هتمزاخ) ىنعمو
 اهيف لهرال

 هنا ديري راملا يجاح نع رابغلا نم اهرفاوحي ذبنت ام طقسي يا (اهذببن َرْي) هلوق (4)

 امهنع طقاستي مث هيبجاحم قصليف ههجو يف رابغلا ريثت يف ناثالاب قصال
 يت (تايضفملا ) و . اذه يف اذه لاف ضعب ىلا اهضعب مرخنا دف ناردغ (مرخلا) (5)

 اهردكتف اهنم ىقتسي راباب تسيل يا (ءالدلا اهرادكت مل) ةلوقو . هب لصتاو ضعب ىلا اهضعب ىضفا

 طاشن ةتوص عفري (دّرغي ) ىنعمو . هب سيناال رفقب اال ءالدلا
 اكل م] هنآ ثعولا ىط اهريس يف ادهتجا اذا ناتالا لعراملا لضفي يا ( هلضفي) (1)

 باقلا ةّدمح انهه ءاكّذلا لاقيو هاصقاو نسلا ءاهتنا (ءاكّذلا) و هنس مامتل تعرسلا يف اهلضفيف اهنم
 مك رك اككلاإ ديري نإ نسحالاو حرق اذا نوكي ام دشاو حورقلا نسل) ءاهتناب دارا اغاو

 ءاكذب كلذ عم هفصو مث هنس ءاهتناو هتكذتو هحورق ىلع لد دق نسلا مَع ُهلوق نال ”ءءاكذو
 فصولا يف غلبا كلذ ناكف سفنلا ةذحو بلقلا



 م
 سا نإ ل هلو >6هز

 0.419 مونتا _ىبلأب هل ىَجَأ نيذأل ملَسُم كَم

 6 غامِع 0 0 هنأع 5 هولا مي 3 تش ما كلذ

 0 ةنع نالحدلا ََىف

 د هم يعل هأيط
 03 ه0 و َِءاَدَد مدع تعا ع

 (ه)ءام ص سيل نهافل ا دايم ضاَِح 2

 روعدل» "عزف هنا «ءاوه هوجوج » هلوقب ديري نا لمحو . اهطاشنل اوه هتنانن ناك لوقيف

 كلود لاق اك هل عرسا ناك اذاو هرعذ ةدّشلا هل باقال ةناكف

 عراب ءىجوف بض م اخ اخ ملظ مكمان ا

 )١( كلذك سلف ادع اذاو . ىثم اذا ميلظلا كلذكو نيب وقرعلا براقتلا (كصالا) .

 0ك ةماعن كاك كّكصلا وهو ماعنلا فصوت كلذبو املوصا نم نينذالا عوطقلا (منأصملا)و

 كلصا ملظو . ٠ نان (ءالاو مونتلا)و ٠ ةءونت عج (موُثتلا )و٠ 52 تلح حرشلا رغ آلا لاقيو

 ني نا ناحو كردا ( ىنحا) ىنعمو . ضرا مسا ( يسلا) و٠ عك 6 ءاريغ ةريجش صو

 بصخ يف ميلظاا نا فصو

 م ما ةعرسلا يف يتقان ةهبشت ميلظلا كلذا دق احلا ف ما كلذا ) هلوق ()

 زومم ريغ ىردملا ةباح ةيبظ لاقيو زومهم رعد ظيلغلا (بأملا 0 هجولا هي رككأ ( متشلاو ) هجولا

 : هب دلو يذلا راملا رش (ةقيقعلا) و ٠ 0 اذا بوحي باح نم وهو علطو امهترق ادب نيح

 الا و 0 اذاف نمسلا يف ادب نبح هنال اذدج هفصو اًماو ربولاو رعشلا ( ءافعلا) و

 ةقبقعلا دري ملو يلوا ربولا كلذ ةقيقعلاب داراو . هئنمس 0 طتساو هئافع نم درجنا

 اخ هقصو اك قف ريف ” ل اهئيعب

 عفت يكادارا ( ىف[ هلك 0 عيبرلا يف م ماقا يا ( عيرت ) هلوق ١

 : يئاطلا ليخلا ديد لاق ىكر يضر فو ىَقَب يقب يف نولوقي 'ىطل ةغل ضو افلا تبلقناف ء ءايلا لبق

 2 مجم ىلع »

 . رثبلا بناج يف رفح ضيا لحدلاو . الكا نم عضوملا ةديملا رثبلا يهو لحد عج (نالحدلا)و
 مو دال لك ىذا اغا لاقت 2 ا لثم ةاضا ةدحاولاو ناردغلا ( ءاضالا)و

 لبح وهو نانقلا ىلا عفترا ناردغلا تف ظّقلا لكل ا: لوقي ( نانقلل عفرت ) هلوق 2<(

 (يعرلا) و٠ اًدبا تصخم وهو نيلبح نيب عساولا قيرطلا (جفلا) و. ءيطو نافطغ ضرا نيب دسا يبل

 يعرلا نم دف ام هاد يان( اطر هلودو . ساكنا نمي ناكل رلغ 6105 الككأ نم ىريام

 هاعريو هيلا لقتني نآ لا تاكا اع

 | نكد اهل ري ملو اهرمضاف نانألا راملا دروا يا ( تاعبدنص ضايح اهدرواف ) هلوق (8)
 08 تالا دانا)و. ا اهنم ولخي د تاملا 0 نال



 هس

 (ةنّرم ) قارعلاو زاحلاو دجن ءارعش هه

 (():[لأ دف تي اَعو رولا م ردو ان ام يعزم

 (م) دخلك انتر هامذآأ نمف ابنه ٍدقعلا اا

 (كةاَنَصلاو ةضكلا ٌردلِلَو ٍةاَج نيف ناكل اَمآَو
 (ةزئادتلا اهقالث نأ ىَداعو ُهيَمَرَص ذا انه ْمَرَصَق

 (ه)'ااجالو باك َرأ يف فاآعت 0 7 دا ذر
 2 0 ا سمن يب د يعاب كين

 (3)؛اوه هوخوج ناملظلا نم لعص قوق اَهنِم لخرأا نك

 اهملا اهعزانت) ىنعمو . دحاو (تجباشو تلكاشو تبك اش ) ىنعمو . شحولا رقب (اهلا» (1)
 ابهتهبشاو هتحالمو هارافص كلذو . هبش ٌردلا نم اهيفو نيئيعلا نسح وهو هش اهملا نم اهيف يا ( اهي
 ةنمو هبا تنشتو هبق ذخأ اه لكك لثم تبرضق .ولدلا ةيذابع ةعزانملا لصاف . قعلا لوط ىف ءاظلا
 ءابلاب رولا 0 و لع اذا نوكي ام حلمأ هنال روغلا َر رد صحو. ثيدحلا يف عزانتلا

 0 قنعلا هقوفو رمألا دقعلا عضوم نال اهقنع ينعي (اهنم دقعلا قيوف ام اماف) هلوق (5)

 صخ اغاو . يلالا عضوملا ( ءالخلا)و . ءاضيبلاا ةيبظلا ( ءامدالا )و . دقعلاو قنعلا نيب ام براقتل قوف
 احل نسحا كلذو اهقنع دعو فوشتتف عزجت ترفن اذا احنا دارا هنال ةيبظلا

 امهداوس دادوساو امهضاين ضاضيبا ةدش يف ةاهملا ينيعب ابذيع هبش نانبعلا ( ناتلقملا) ()

 يف ءادناا اج هّبشف اهتعساو نويعلا دوس ص اغاو روح اهيف سدل رعبا نا لات. روخلا كلذو

 اهئافصو ةردلا ةحالب اهءافصو اهتحالم هّبشو ..شحولا رقبل لاقي كلذكو نيع نمل لاقيف كلذ
 اهتقرافع هتعطق اذا قشعلا بيس نم اهنبو كنب ام عطقأ يا ( اهلح مرهف) هلوقو 43

 نوكي د عنملا انه ( ءادعلا) و . لغاش سما ابئاقل نم فّرصو عّمم يا (اهيقالن نا ىداع)و هلوقو . كل

 ا اا ال دع
 هنم لاقت . ضعب نم اهضعب ةنادلا يو ةراعقلا زا ةقانب اهنع لستو اهلح 0 : لوقي 2(

 ضبقنتو عمتجت يا «هرحجأ ىلا ةيملا زرأت اك ةنيدملا ىلا زرأيل مالسالا نا» نمو ازورأ ْزِرأي دَرَآ
 (ءالخلا )و. هقيضو وطخلا ةبراقم ( فاطقلا) و. اهلا دشا كاذو اهتمام ةرقفلا ةعمتجم ةقانلا نا داراف

 ةذحاولاو لبالا باكرلاو . ةصاخ ثانالا يفاّلا ءال3ا نوكي الو ليلا يف ضآرملا لثم ةتانلا يف
 اج رّضقي ملو اهصقني مل (اهنجي مل ) ىنممو . اهظفل ريغ نم ةلحار

 ( لسمصلا )و ٠ هتوف اهاحر ”ناكف ماظلاب اهتعرس يف ةقانلا هّبش ( لعص قوف ) ُهلوق ()
 لقال ناك لاخ * هردص يا ( ءاوه 01 مياظلا فصوبي كلذبو سارلا دي(غصلا

 نك نب ةكشلا ةنبا) لاق كلذلو نون ل ل

 0-0 ناكو

 ٍنف لك جنت جيلا يره اروطو اًروط ةماعن نوكت

 دس م
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 هعمل ىنزملا ىلا

 ()غامعلا ايجار ل ترك سا 0 ل نمش

 ,2ي عد ل 2س ل لا ا 18

 6 اف مم ترجح لل لا 1 أ أملف
> 
3 20 2 

 مر هامل ف داو ىو يزيجا ا ل اهنس ترج

 (4) ءاَنَعلَأ سهَذ نمراثا لع اونا ان العا لح

 (ه) ءالطلا اَيباَنَم يف نايم انهف ناريْثَأ دياوا َنآك

 (د) ؛اعنأ ةححال تلال ناو ىن لكلَو اهتناط دن

 تاق نم كا سر راكلا كاما 4ك كرو ركل تيت كاك نال
 اهضايسل امج رقبلا هّبش ريرجلا ةيدرا (ءاللا) و ٠ نيوطب صمحتف ءاملا ترش نع تطرأ

 بصخ 2 ديري اغاو عضاوملا هذه قورب ”نرظني يا (هفورب نمش) هلوقو) )١(

 حابرلا محا اهنال بونملا صخ امناو بونلا هةي يذلا رطملا ينعي اهلسع ( بونملا يرا)و

 هترطضاف باحسلا دارا اغاو ممل ءاملا ىلا دصقي لو قيقرلا باحسلا (ءاعلا)و .رطخلل اهبلجاو
 ءاعلا ىلإ ةيفاقلا

 اذه - دقو امج تمءاشتف ءابظ يىل تحبس رايدلا هذه نم ىيل لا لترا ال: لوقي ١”(

 يجعصالا ةياور هريغ نم هدعب ينآلا تنبلا يف

 ضعبو حرابلا دض وهو هيهر ةنكمي ملف هنما.٠ يارلا ل ام وهو تاس ع (حتسلاو ) م١

 لاقي يبطقاو يزواج يا (يزيجا) هلوقو . هفالخ جات هك ام حرابلا لعب برعلا

 نا نم هذخا فاثكتالا ةعب رسل) (ةلوسملا) هتطسوت اذا هتزحو ةتعطق اذا يداولا تا

 عشقتنو ب بهذت نا ثبلت مل باحسلا عم تناكاذا لاخلا حيرلا

 بهذ نهراثآ ىلع)و ةلوقو ٠ فصو تلا عض اوما هذه نم اولحرت يا (اهنم اهلها لسحت) <(

 . بارثلا ءافعلا لاقي و . سوردلا هراث 1 0 قفشأ ملو هيلع ا مل بهذ نم لوقي (*ءافعلا

 ريسفتلا ىلعو ربخلا اذه ىلع هانعمو تريغتو اهنم مهراثآ تفع رادلا نم اويهذ امل منا ىنعملا ليقو
 اهلها ىلا قولا نم يساقي اع ارث اهيلع اعد اغاو . ءاعدلا هانعم'لوالا '

 ةقانلا يهو ناجم عمح ( نئاجملا )و . شّحوتت يا دب أنف رفقلا نكست يلا (دباوالا» (5)

 شحولا رقب هش نارطقلا ( ءالطلا)و . قفرالاو ذخفلا لصا نطاب وهو نبغم عمج ( نباغم ا )و . ءاضيبا
 نارظقلاب نبال ةياطملا لبالا ناجمج اهنباغم دادوساو اهضاي يف

 ةجال تلاط ناو اهيلا يهتني ةياغ ءيش لكك يا ( ءاهتنا هتحامل تلاط ناو) هلوقو ()

 | .اهنع هسفن عوجرو ةآرملا هذه هعبّتتو هتبلاطم لوطل اثم اذه برضو . ءيثلا كلذ يف ناسنالا
 ١ ل ةجامل تلاط ناو : هماّثو راصت> او فذح مالكا يفو ءيشلا ىلع دوعت هتجامل نم ءاحلاو



 ( ةنزم ) قارعلاو زاجحلاو دجن ءارعش هه

 ( ]لح رع ءاكو لها. دتعو ذقتتمو نما هلم اوُطاَص وأ
 نبا لاق تلف ام لب: اولاق ٠ متدرأ ام وأ تلعف ام ملأ اا : هموتل ثرالل لاقف

 أ نافطغ نب هللا دبع ينب يف اوناك 'هدلوو هاباو اًديهز نأ يلالككا دايز وبا يثدحو : يبارعالا

 نب رهف يب ن“ لجر ىلا جوزتىملس وأ ناكو٠ ةياهالل يف هيف اوناكو٠ زجاطلاب مويلا مفتس

 اًريهُز هل تدلوف٠ اذه راسي وبأ وه رباغلاو ٠ رباغلا هل لاش ناسدا نب دعس ,نب فوع نب ةرع

 نافطغو ةّرء ينب مرعش يف ركذي ريهز ناكو ميس ينب نم ةأرعا نم ريعزا دلؤو ٠ اسوأو
 عرولاب .اًقورعم اًميلح للملا ريثك اديس ةّيلهاللا يف ريهز ناكو ٠ مهحدعو

 اا 11 إل نإ ورع نب ديعس نع ةءوارلا ديعس نع ةءوازلا:داح ثدعو لاق

 ناكو ٠ ءارو نم ٠ يش مودع غلب ناكو نابح نب ملع ينب نم بلك نم تبب لآ اجث اريهز

 ناك ٠ هراوج اونسحأو مهب لزن ال 0 نأ نافطغ نب هللا دبع ينب نم لجر

 هملع اودرف ىزخأ رق مث هيلع اوذرف َه 7 1 ةرماقلل اّلإ يب ةنع هوهنذ رامقلاب انو دا

 نوقتب ٍدئنيح برعلاو ريهز ىلا هب عنصام اكو مهنع لحرتق ٠ ه هيلع اردرب ملف ةثلثلا رق مث

 ةبوقمب هللا يببصي نأ تفخ الا ءايلظ ةيل يف تجرخ ام: لاق ٠ ًديدش ءاقتا ءارعّشلا

 : ( رفاولا نم ) ةلرق هب مهاجم يذلاو : ل ٠ مهتملظ اموق ينامثل

 اال مداوقاف ننق , ةاوجل ةطاق لآ نم اَنع
 ل 0 ذآ علل ا ا

 (م) ءامّسلأَو كما جيو 0 تاقب رع يق ضاع 0

 (ةلدالملا اب تاوطلا_جاَملأ نحل ّنأك بالأم ةَوِْذَ

 يا (لوذ_# ريغ) هلوقو . ذفنيو ءاش ثيح بهذي عستم يا (ذغتنمو كا ةهلك) 41

 هنواذخي الو ءافولا نوكتي ال
 ١ مداوقلا )و . هنيعب عضوم انه اه وهو وج عمح ضيا ءاوملاوضرالا نم ردحنا ام ( ءاوملا) (

 تاخ يا عضاوملا هذ مهلزانم ةمطاف لآ نم ىفع ىنمملاو . ءاسملاو ني كلذكو نافطغ دالب يف
 مثدعب تريغتف مهنم

 ةعساولا قب رطلا يه لاقي و ةلهسلا ةلمرلا يو ءاثيم عمج ( ثيملا )و . عضوم (شاهوذو) (#)

 ( ءاسلا) وءاهيلع بارثا| تفس ناب اموسر ترتغو اهتسرد يا ( حيرلا اهتفع ) هاوقو . ءاملا ىلا

 لري ءامسل) نم هنال كلذب هايس رطملا انهه

 ةريصقلا هو ءانخ عمجج (سنُّحلا )و. رقبلا ثانا (جاعنلا )و . ناضرا ( بانحلاو ةورذ) (



 هل 3 ريهز

 كلذ دنع ريهز لات مهلع ىلأف هيلا هب لسرتالو هلتقا : هل اولاقو موق مالف هيلع درف
 : ( طسلا نم )

 ()لوُلْثم َرْيَغ انآ اَراَسِي نأ ْمُهَك ءادْيَصلأ يب ا

 )لوم ريغ ريفو لاح ينو مك يذ َدْنِع نكلَو نام ال
 (مالوط جاجا يفموَتلاَو ليَ دنس وغو وعلو ليزا يطب
 (4) لييانآ در ىلع قْدِص َنآَسرف اوُدلع دق زو ني سامو
 (ه)ليمالو رع الو نيم ال مهيداحتبث ذا تر

 ليلو نزلا قات ني ٠ ريو حد نمو تااَغ نِم آس يف

 (7) لشي ُهْنَع اددعا ابراج نم 0 مَ مايو دنز دا

 ممذلاو دوهعلا (لابحلا) و . ءاقرو نب ثراحلا طهر (ءاديصلا وش ) (9)

 ةيرككو ةطفحم م رك ىذ اذتع نك كلف راك 0 ١ يا 0 دنع نكو) هلوقو 6

 لوبجم ريغ كلذب روهشم ودو هديعب يفي يا ( فو ١) هلوتو . هتمذ لابحو هدوهع يف ناكو

 . لحس الو هرما يف تدثتي يا لمتو ةدكوت ىل 0 عر

 يف ةلئاملا ةريثكلا (لوحلا) و . ةعزعزو 2 ال عم يبلا ةريدكلا ١ ليلا ( ةحارجرلا )و

 ةيحان لك
 .رعشلا ةريصقلا ليخلا (درملا) و . نوتثيو برحلا يف نوقدصي يا (قدص ناسرف) (+)

 : لاق هنا يئاسكلا نع كح دتو . اهظفل نم دحاو احل سيل ةحو لك زم قات تاعامح (ليابالا) و

 ملعا هللاو هلا إ اهدرفم : يواضيبلا ريسفت يفو . ليجاجعو لوّجع لثم لْوَبإ اهدحاو
 ١( بالحلا )و . تعجر (تباث )و . ددرت اذا موجي ماح نم اهاصاو همظعم ( توما ةموح) (

 (ليملا) و . مهعم حالس ال نيذلا (لزعلا) و . ءابآألا ماثالا ( نوفرقملا )و . ةياح ةدحاولاو تاعاجملا
 تبث ال يذلا ليالا لاقيو . حالسو فويس لها مه يا هعم فيس ال يذلا وهو ليما عج

 ةبادلا ىلع
 ديري رابغلا ( جشرلاو ريثعلا) و . تاردغلا ( تابايغلا) و . رابغلا نم عفترملا ( عطاسلاو ) 95

 برحملا يف رابغلا نم ليخلا هربثت اه

 :ىوريو . هتبطعا اذا هتدبّر لاقي . لضفتو ءاطع لها مث يا (دبز باعصا) هلوق (07)

 (ليكتتلا)و . اوعجرو نع اوفك يا (هنع اوبذعا) هلوقو . يئاطلا ليخلا ديز وهو. ديز. باعصإ

 باذملاو لاكتلا
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 (مٌكاَدَوْلا هلا "ا عْذَق قطنم ىف كسا
 ممم

 ريهذ لوق دشنأ لب ليقو ريهز ىلا مالغلا» ثعب رعشلا اذه ثراملا دشنأ 0 لاق
 رانا ن «.م)

 20 حا - 2 ساء - كل

 م١ راكب مهراعُش فق ىدات 0 دا س 00

 ل هَ 01 م
 ناك اربع ةجم رشو" هولعددإ ها ل و
 - م هم ه اتا 5.ه مو

 0 دلل محا لي دعب نم ودس نح كرب
5 2 2 5107112 2 7 

 (هاراَمملاَو كن امدلا ى 0 تدلها امو هب كرا اخذ

 رح هاش مه 1

 داوجلأ مم نإ ادن ضد 0 د تصرع كا علب اق

 راسجتأ 3 هأّلأ درو اذا ل قع رعشلا نأ

 ع

 يوجم كل يلع ندري ككردا ال "تسمح تللح نئل : لوقي 00 تالح ند ) هلوق 20

 . هناطاسو هتعاط (ورمع نيد)و . هنيعب داو ( وج )و . ةطبقلا كدولا سندي 5 كضرع هب نندالو
 كلملا دنه نبا ورم داراو . ضرا مسا ( كدنرو

 عم ىقبيو ةاورلا هاوفا ىلع يري يا (قاب) هلوقو. ءاجملاو متشلا حبقا ( عّذقلا) 20

 ركب ةيطبق لاقيو ضيا كوت لك« ل مقت دقو ماشلاب عنصت ضي باث ( ةيطبقلا )و . رهدل)

 فاقلا

 لاقيو ريهزل دبع (راسي )و . اهب هنوداني تلا ةمالعلا ( راعشلا)و . ملعا يا ( مأعت ) ةلوق ١

 هلبا يعار ؤه

 ءايعالا نم بعتلا دنع سفنلا واع (راهبنالا )و ٠ توصي يا (ربربي) هلوقو (2)

 .ءاوزب ةآرءاو ىزبا لحجر : هكدا هك نععلا أل نا ءازبالا ( تزبا) هلوقو ١)

 ةناطع وأ ريثا ةعبس يف جرت يتلا صو دوعص عمج ( دئاعصلا) و . امّتوص تعفر ع ىنعمو

 انباع ىلا يت و 0 هيلع ردتف يضاملا ماعلا يف تدلو يذلا اهدلو له فطعتف

 نما هش هنال تبلا جر هماعو ٠ كلذ دعب مسالا اهيلع يقب اعرو ريشا ة ةرشع تامح ذم

 ما ريفل اهدالوا تقلا يتا دئاعصلا جايتحاب كلذ دنع نملالهاو نهزابعا نه ءازباو حاكتلا ىلا
 دنع هريدهو لحفلا توص يهو ةربربلاب هفصو كلذلاو _لخهثلا ىلا تداو يتا راشعلاو

 ْ بارضلا 3



 هو ينزما ىهلس 2 نب ريهز

 (0)كسّتْما تنكر اوج_ ليخ يآ مملح هادي ينبت اله
 ماع ه صد

 «ررخلغب اس يناير ناك ول قلَغ نِماو لبي وُ نك

 (م) كَم و ل هقول اهم ل ةِيهادب م ع ا ٍراحان
 وَ

 (4)كمَلأَرِداَعلَنا كي الو هلع فش الو راسك هدرا

 (ه)اوكبن ا م 2 0 الو
 2 0 ع هراضا ال 3

2 0 
 دري ماو . ديصلا ءامدب بوضخم وهف ديصي ام ةرثك ىلا ةراشا ىَندملا مدع

 بصنملا ىلع دماحلا مدلاب هيدخ هعفس هءشن نأ لمتجيو . اهلني مل هنال ةاطقلا نه هيلع يذلا مدلا نا

 دوا نكن اذا مدلا نال

 لبا ىلع راغا دق ناكو ءاقرو نب ثراحلا طهر مهو دسا ينب نم موق (ءاديصلا وشب ) 00

 ملم ترع) اول لعفا تنك فيك مهلَس : لوقي (تلأس اّله ) هلوقو . اًراسي هدبع ذخاو ريهز
 قاثملاو دهملا (لبملا)و . نيتم لمحتالا قدمت الو قدودسا تنك يناذ

 ديدش لح وه : لوقي . لبملا كلذ بابسا يف يا (هبابسا يف كموق ناكول) هلوق (9)
 لنحو . تكفل (نهاولا) ى ؛ كله هلابساب ىلع نع اعنف لع ياللا ع ا ا

 هل نموا نوكبل اقَلَح |

 كلملا نود ( ةقوسلا)و . ديدشلا مالا ( ةيهادلا) و . ءاقرو نب ثراحلا ديري ( راح اي) ()

 ( كضرعب كَم الو ) هلوقو . هرسا دلك ثراحلا نا ف همالغ 0 ددرا) ةلوق 2(

 :ككضرعب كلذ يل جالس الكف رض كلّْطف راسبب ينط ال : لوي . لوّطملا كسمملاو لطملا كدملا
 هيف زواهتلاو ههجو ريغ لع ءيشلا لعف ( فنعلا )و . وجملاب هدعوتي اعاو

 . الو ال هيولي هاول لاقي نيّدلا نم مهيلع اب نولطي يا (مدنع ام نوولي) ُهلوق (5)
 ضرملا هك نم هلصاو مهاجم يف غلوبأو اومدش ( اوكمن ) ىنعمو

 ىلا اودتراو همحاص ىلا قملا اوءفد ءاجملاب ا ال اودتراف)هلوقو (5)

 مهضارعا ىلع ةءاقباو رشلا نه ةفاذغ قملا نم هوعنمو هوكرت اوناكام ءاطعا

 و اهو اذ نيد ىاوقت لا مدلل اه اذه داراو . هيذت اهو . ملعا يا (اه ن نملعت) ةلوق 0970

 ردك يا ( كعرذب ردقئاف) ةلوقو ٠ ني يلا ىنعم هب دكّوملا ردصملا ىلع ما هللا رمعل

 . كلذب هدعوتي ينم قيطتال ام كسفنب فلك ال ىنعملاو . اي سا كوطخي
 قيرطلا كولس نه هلصاو سالا يف لوخدلا ( كالسنالا )و . كانت نيا ظناو : هلوق كلذكو
 كلغ يره الو كح ال اق كش لك دسال كلر



 ١ ايلا قارلا !اوز دك + هب 5

 ا 2 ا

 0 اكل 9 ب اهأِطآَف يداولا ىلإ ثرمتسأ
 (س) اريل هياَقاَح يف كالا أ ءلغرا الا داع تكا ١ ىح

 («0كبح هلام حاَضإ قيرَخ ير ةرشت نأ لوطا, لاكحم
 كشك نواف 1 هيب َتاََْسأ 3
 كلاس درعا سن ةّقرع 0 داو نع و

 اهذخأيل اهل مالغلا فكك ترهق رص اأن لطخا ال عضومب ةاطقلا هذه تعقو :لوقي (1)
 لا ( كيلا و . ناريطلا يف تدم اهشير نم عّطق هفك يفو هتتلفاف

 اهاهناف يداولا ىلا تضينف ل احر يلب ( اهداف يداولا ىلا ترمتسا ع)ةلوق (8)
 (كنحلا )و . اهديص يف عمط رقصلا ناكد قو هب تمصتعاو هيلا تأجلف اًرجش هيف نال رقصلا نم
 رقصلا بلان ( رافظالا ١و .راقنملا

 . ضرالا هجو ىلع يري حطباب ءام تتا تح فصو اي ةاطقلا لزت مل: لوقي ()
 جاني الف ضرالا هجو ىلع رهاظ وه يا (ُهل ءاشر ال ) هلوقو . ضرالا نه حطبنملا (حطبالا) و

 اراعع نحب نط ف سلا) و لبحلا ( ءاشرلا )و٠ 2 رك كاع ىلا

 . هب طاحاو هللك دق تبنلاف عطقني ال متاد ءام وه :لوقي (تبنلا لوصاب لاكم) هلوق (+)
 زرب يا ءاملا نم سمشلل ىجض ام ( يجاضلا )و . هيلع نع ( هجسنت ) ىنعمو . دال رو

 قئارط هعلع ءاملا اذهب عيرلا تّرم اذا: لوقي ١ كيح اهلحاو ءاملا قئارط 6كحلا و .:نيظو

 هفاشكناو هزوربل ءي جيرلا نم هيقيال هناو هترثك
 . ةرقبلا دلو (رَفلا) و. ءيسلاب زقلا ثاغتسا اك ءاملا اذج ةاطقلا تثاغتسا : لوقي (5)

 يبا لاق فتاع رجش ( ةلطيفلا) و . ةّردلا لوزن لبق نبللا نم عرضلا يف نوكي ام ( ءيسلا»و

 31 عرضلا يف ام لّعتف سانلا هاري نا فاخ يا ( نويعلا فاخ) هلوقو . ةرقبلا ( ةلطيغلا) ةديبع

 ا 0 ةّردلا عفد (كشحلا)و. ةردلا عامتجا رظنني ملو 'يسلا

 برشي هعدي الف يعارلا هلا رظني نا فاخ يا (نويعلا فاخ) ىنعم ليقو . ةرورض
 عفترلا ناكلا هو ةيقرم سار لع فرشاو ةاطقلا نع رقصلا لذ يا ( اهنع لزف) هلوق ()

 يذلا رجحلا مدلا نم هب امرقصلا ناك يا ( رتعلا بصنمك) هلاوتو . بيقرلا بقري ثيح
 مدسفادم ةحسذلا ( ةريتعملا) و . بحر يف حبذي ناككيذ اغيل: اا هلق ملا

 شارخإ 0ا,لوق رقسلا تفصو يف تيلا اذه ل كك هيلع حبُذ ام وهو ةكين عمج

 ليصن ماكألا تلح ىط . ناك لظ نيقاسلا رفصا الو
 . عفترملا (لئزحلا) و . ريظو زرب يا ضرالا نم لصن هناك عارذلا رددق نجما (ليصتلا)



 0 0 00 كوبي اع ابق

 (4)ءرد الو توقالق يتانلأدن 0 ل

 موماع .<

 (ه)ُكتَبَتو اًروُط اهم داك 0 ا | ىاذدل دنع

 نم ةاطق اهتعرسو اهتفح يف سرفلا هذه ناك ىنعلآو ٠ احل عرسا ناك كلذل تعزفف كرشلاب اهتخا

 درولا نم عنام احل نكي مل رحن يف تدرو ول امنال بابجالا اطق صخ اغاو . اهتفص هذه بابجالا اطق

 اهيلع ةدراولا عاتجال بابجالا دنع اهل ناك"
 دشا وهو دات هنول يف ناكام نوملات ؟ئردكو نيك نابرخ القلاف( ةخر) ةلرتإ 05

 ( مسقلا ةاصحك) لوقو . قلحلا رفصم حانملا نطاب دوسا رهظلا ردكا ناكام يردكلاو . اناريط اطتلا
 مهني مقل اهرمغي قح ءاملا اهيع اوبصو حدّقلا يف اهومضو نيرفاسلا دنع ءاملا لق اذا ةأصح ص

 ةلقم لاقي اك اهعاتجال ةلقملا اخل لاقيو ءاسلم ةعمتجم الا ةاصحخلا كلت نوكت الو اونباغتي الوةيوسلاب

 5 ل |ةبلا رارحا نم ةلقب ( ءاعفقلا )و. اهقلخ عاتج ةحاو اًّجدخ يف امج ةاطقلا همشف نيعلا

 . امحار يطل عرساو احل دشا كاذف بصخ يف ةاطقلا هذه نإ فضي ٠ لك يف بح هنم جرختسي للا

 : عصوم يسلاو
 .:امتاريط .يف كلذل 'ترعذف اهذخاسا نيدخلا عفسا ِز زاب ةاطقلا هذحهل ىوها : لوقب ف

 ع ا ةرمحلا ىلا برضي دارس( فكل )3

 وه لوقت كك وب لوعفملاب ه كلا طولا بصنو ٠ 001 ( مداوقلا) و٠ هل نتعا

 دخأ كلذف لّلذي ملو ذخوي مل يتحو هنا ينعي (كيشلا هل بصني مل) لوقو. مداقلا هو نس

 هشيرا تنثاو هل
 ىفنلا ةسيبط هو ةاطقلا هذه نم عرسا ءيش نوكي ال يا (اهنم عرسا ءيشال) هلوقو (5

 هاصقا جرخت ال يا اهناريط يف كرتد يو رقصلا نم اهيجتي يذلا ناريطلا ةدش نمءاهدنع اب ةقثاو

 ابكردي ال رقصلا نا يف اهفنب اهتقنل

 (ىلانذلا)و ٠ نيذه نيب اهف ضرالا ىلع ريصي ملو نيعلا نع اييغيف ءامسلا يف الحي مل : لوغي (2)

 اهكردي ملو اًديعب توف هتفت مل يا (توف الف) هلوقو . اهنذ دنع راصف رقصلا اهبراق يا بناذلا

 اهاربطل دشا كلذف كردلاو توفلا نيب يقف اهداطصيف

 نم توص اهلف اهنذ دنع وه لوقي اًديكوت ظفللا داعا (توص احل ىلانذلا دنع) هلوقو (58)
 ىتح اهنم رقصلا اند دق : لوقي . ةعرسب اهذ>أي (اهفطخي) ىنعمو ؛ توصلا ل طالتخا (ةلمزالاو) ٠ هفوخ

 هءاصقأإ 0 هيف دهتمت يا امناربط يف كلتحت يهف اعذخأب 3

> 



 هسو

 (ةئزم ) قارعلاو زاجطلاو دجن ءارعش

 (:1ئلْرولاو عانألا لع عوطتل الإ
 اان امني لطب تحاول لع. تسفتدأ اهتبنع اذا مانتلأ لذ
 (مْكَِتاَو ناتلا انام ارق اًسنسنُم لأ مام وذا دو
 (:)كلَكْصالَو اذ حفل ادرج اهأكاَرم ْدَح ُةَدرَو ياو
 للطلاب تيرس اذا تح املهسا كال ام اذا امك ع
 (نكلرشلا انتخا اهنعب درفآو درو . اهاَلَح باجآلا طق نم امك

 مالا وهو ريسلا يف وطّتخلا ةبراق» (كَتَرلا)و . لا_هبلا يشم نم قتشم ةناكو زيسلا نم برض

 ديسلا عاونا عيمجو باودلا ن٠ برض لك اهيف نا دارا ااو باودلا يشم
 . ريسلا يف اضعب اهضعب ضراعي ىرابتت ىنممو ٠ صاقلا ينعي ةرءاض يا (ةّروق١) ُهلوقو (1)

 اردنا نوءرسم نود امباعتتا نال عوطقلا الا صلقلا اذهل عاتم ال : لوقي ٠ عانملا (راوشلا)و
 بوث وا عطن وهو كارو عم (كرولا)و . لحرلا امج أَطوي يتا) سفانطلا ( عوطقلا)و . موسقلاب

 بكارلا كلذب جيرتسيل لحرلا تحت هلضف لخديف ىنثي م لحرلا كروم ىلع دش
 . نّبلا يضاملا قيرطلا ( بحاللا) و . ماعنلاك ةفيفخ ةرماض يه يا ( ماعنلا لثم) ٌهلوق (؟١

 اذا : لوقي (تعفترا) هلوفو . ةكحّرش ةدحاولا هنم عرفتت يتلا قيرطلا تانينب' (كَرَشلا)و

 هبف تديرتو اهريس يف تعفترا اهتثثحو لبالا هذه تيه
 11 01 ١ 2 ]زو ٠ ديملا نضقلاو دئاضلا ضناقلاو اًداطضم يا ( اًضتتقم) - سو

 نم ةيباد يهو ةكّبن عج (كبنلا) و . ضرالا نوطب (ناعيقلا)و . ءارمقو رّمقآ اهدحاو نوطإلا
 كلذ نا عم اهريغ يف بيصت ال ام الككآ نم هيف بيصت امنال انه اهامرت ىلا لّمج او نيط
 اهودعل دخاإ

 ( دهنلاو ) . نوللا ةدرو سرف ديصلا يف هلمعتساو هبحاصا يذلا يا (ةدرو ىجاصو) ُهلوق (+)
 . نيذخفلاو نيب وةرعلا نيب ام دعابت ( ججتفلا) و . رعشلا ةريصقلا ( ءادرملا) و . محضا) ظيلفلا
 نيتك لل كاكطم| ساللا فو . تاوذلا قف نين وئردلا ككطصا (ككضلا)و

 0(  اهي رش ارث سرفلا هذه. نغ:يا (انافك ارم: ةلوقو ٠ دل لكلا) تانكاا) و |
 اذا اهودع يف عمت يا (اهلهسا ءاملا ام اذا هلوقو . عرساو اهيف ضبقن | يا هتجاح يف تَدَكَا لاقي

 يف نالف كرتبا لاقي ودعلا يف دهتجت يا (كرتبت) هلوقو . كلذ لبق اه, فيكف قرعلا اهلهساف تقرع
 5ك : هيف ةعيقولا يف غلاب اذا نالف ضرع

 تببج لاقي تقرخأو تبج اك يم اغاو وطت م رثب لك وهو بج عج (بابجالا) (5)
 ىلا ترظن امنا ينعي ءاملا نع اهدرط (اهآاللح) ىنعمو . ءامللا نودري موق (درولا)و . هتعطق اذا ءيثلا

 ا تذَحأ يا (كرشلا اهتخا اهنع درفا )هلوقو ٠ ةعرسم تغجرو درولا نم تمدتماف هاما نودري موقلا



 ()اوُكلَس دنا اًفانتأ َكوُدَوَرَو اوكي نأ اوؤأب مو طبل نان

 0 كِل م نما ةريهظلا ىلإ 1 يل َلاَج ناقلأ ٌدَر
 هسس» 68ه 6 < ه 0 و م 3 -

 29 ءارتشم رم 8. نا . الأ ع م 0 داك نا

 ووه د ا

 () ٌكرتْعم كك م ةفسإ ناك اَهَق الق اوُكض

 (0)ككَرؤا ديف أسفر ام مكب رشم نا اول امرشا
  00ك١

 كرت نمل ين «بيكأا تن ميال تن

 (0كَتَرلأَو ليختتلا اه اوأ يجي نمط مهراَد ىذا ع له

 كلذلف عمح انهه وهو اعمجو اًدحاو نوكيو رادلا يف نوطلاخلا بامسالا (طيلخلا) (1)
 (اوكلس ةي1)ةلوقو ٠ هتمحرو هل تققر اذا هل تيّوا :لاقي اوّدري ملو اومح ريل انعمو «اووأي )و0 لاق

 اوعطق يا اوكلس ةهج هيا مهيلا قايتشالا كداز اولعجو كل اوقري ملو بحت نع كنع اوناب : لوقي
 موقلا يا ديرت تيآر ايا لوقت اك هيلا فاضملا فذحن ةهج هيا داراو .اوذخاو

 ( نايقلا)و . ليحرلا اودارا ال عرملا نم لاجلا اودر ينعي ( يلا لامح نايقلا در ) هلوكو 2(

 تقو ىلا مهتاحر تلاط يا ( ةرب_لثلا ىلا )'هلوقو . ةينغم ريغ وا تناك ًةينغم ”ةنيق ما لكو ءامالا
 هيلع ةتطلخ اذا الا هباع تكبل لاقي طاتخلا (كببَللا )و . مهئازآ فالتخاو د مهطالتخال رهظلا

 يف مهفالتخا ينعي (ردالا جلاخق) هلوقو ١ نيبهاذ اهوكلس قل مهتقي رطو مهتهج ( مهتهجو) (5)
 مل مهنيب كرتشم ممرعأف اذكو اذك عنصن ءالكهو اذكو اذك عنصن ءالكوه لوقي.. هبف مهعزانتو يأرلا
 ةريهظلا ىلا مهسح يذلا وه اذه مهفالتحاف دحاو يأر ىلع 4 هبق اوقفت

 هلوقو :سانلل ءادنلا ةلزتع لبالل ءاحضلاو ءاحضلا اوعر يا (الِيلَق اوحيرض) هلوقو (©)

 < لمزلا: شانك (نابتكلا) و - جلف نم بيرق لك ةشيناو : اهنلخ سي 0نانك [ق
 مهتخاناو مهلوزن عضوم ( كرقعملا)و . نيميلا تاذ جلف قيرط نع ةيلاع عضاوم ( تايموسقلا )و
 انيق راسا اسرطلا ىف لكار

 يلم يلج دحا (ىىلس )و . اورق مجار قفتاو مهرعا ماقتسا يا (اورمتسا م ) هلوق 6١

 فرش 41 تلقت فارع كلاس ١ يعمصالا لاقو افخم ( كك ديف)و .٠ ىملو أجأ امهو

 زئاح وهو ةرورض نيعلا كرم اذه لح ككرف كر ُهل لاقي ءاغ انهه نكلو هفرعا ال لاق اككر

 نعشلا يف
 ثعو اوككرو قيرطلا اورصتخا مما فصي (بثكلا ثعو مهب ةادحلا ىثغي) هلوقف (5)

 قونلا وهو يرع عج ( كّرلا) و٠ ءاملا مظعم ( ةجللا) و . ةيشاملا هيف قرغت يذلا نببللا وهو لمرلا

 نفسلاب رعيلا ةل ةيتاونلا ماحتقاب لءرلا بعص ىلع لبالا ةادحلا لمح 0
 ا ققرلا ىروسلا ( ءاجزإلا) و . لبالا نم ةيتفلا يهو صولف 0 0 20:00



 (ةئز نم "ا ءارعش

 لها صح

 (1]1نوسْلا تحدق اهكحرانس لكم اهلهاو كح ا

 (منيِتَم اهلاَلُغ نِم َكِلْذَو تلمع ال طايسلا مفر اَذإ
 ية م اس هلم ىو م

 مت نيللاو لهلافسن  اَنبعنأ

 )ل 0 0 اوعدلا ىد. اه 9 0 ف يري

 (0) نعم م شل 3 ا 2 انا يبل وأ
 07 ل 5 -ِ-
 (ه)نيفسلا هبراوغ يف فذاعت رحب حج تان هنأ ص
 غو -ٍ و 1 0

 (/0نيتَم ا نيح ليف يغال ًُُ هل

 هللا دبع ىنب ىلع رانا 0 ءاقرو نب ثرالا ناك: يبارعالا نبا لاق
 : ( طيسلا نم) ريهز لاف اًراسي هيعارو ريهز لبا قاتساف منعَف نافطغ نبا

 هلهاك فرشا سرفلا لزه اذاو لازنلا نم اهءعفرا تراص يا (اهاهاوك اًنزعو) هلوقو )١(

 تازاغلا يف اهفّرصتو ريسلا يف اهب وود ةرثكك لازملاب انه ليخلا فصي اغاو . عفتراو هدسج رئاس ىلع
 (3شلو) 20 تح هاك لفو اهودع راكب ضرالا اهلك | ىا (؟ايكب انس تلكو)' هلوذو
 تددق يا تع اهل طايسلا عفر اذا ىتح ليخلا تعا: لوقي (8) د ن1 كا
 ودعلا كلذ لوقف . اهدهج تلذب ام دعب يرلا نم لدملا يلمعت ام ( ةلالعلا) و. ودعلا ىلع ردقت /و

 يوتل) (نبتملا )و . نيتم وهف ةلالد ناك نإو ىطمتلاو
 000 01 ١ لإ اهانددر وزنلا نم انج اذا يإ «انلقتا نحن اذا اهعجيرمو) ةلوثو .(5-)

 نبللا نم (نيتحلا)و. مرغصل اهانساب هفسنت يعف مي م يذلا لعبلا نم (فيسنلا ) و نيللاو لقبا نم

 نمسلاو حالصلا ىلا كلذ اكد نبللا ىقستو لقبلا ىعرت يا ءاقسلا ف نقد يذلا

 يف يرقف : مهلع ممتوفو هئافلحو هموق لضف ِنّببو مهلع رخف نا دعب مث يل لوقي (9)
 كداب مككرنل ناوهلا كك مُككذ معاش مك ةقاط الف انوزنل يذ رعت الو يسئا يا كدالب

 كدالب يف يرقف لاق كلذلف ةليبتلا داراو مكعسو ىف سلام 0

 هعجتنا نه نيعملا ثيغلاكو هف فورم يذرعتو ه ريخ يبلطا يا (اًناتس يجتنا وا ١ ةلوقو (6)

 ودنا وه( ناس: هريخ نم باص١

 هملظعل شجي رعبا كلو نإ كفوو ةئاطع م تكف نانشل ذلكم ةيارش هيلنم (ربلا حد 065

 هحاوما (هب راوغ)و . هيف نيفسا| فذاقتتف

 ل نيو كلذ هلم لوس ريخلا هدنع ىغب نم يأ ( ريخلا يغابل بقل د هلوقو (7)
 لع ام ريثخاو ا ناس دك فلو لوس ركل هاب دع ها ترش ىدلا هس 1 ليش

 "الف تنل وأ نالف“ مما هل لجر اذه لوقت ا اه بعل نيت ( ليس ) هلوقو.يوقلا ( نيتملا )و

2 



 ل تت[ كد 3م ٠

 (”1نوعغ ءاللصالاب ( 0 6

 6 روج - هادا نم رك
 25و 0

 (2نفرئااك

 (ه)ْنوُر 0 مَ 1 نول 6م 0 ناتصآل يف

 (هلْنيلَت م ارعنعج دمك مو 0

 ( نود> انفخ اذا اهالعاو ) هلوق )1١( انرايد نم رادلا نوكت ديري نا لمتحيو اراد

 انيلا وزغلاو متنا اف ةنيص> ةعينم اهيلاءاو ةبصذم ضور اندالب لفاسا لوقي

 ريمحلا تاءاح يو نوع ليلا نم ىرج انفخ اذا ّىح نيضرالا هذه لوس لحن : لوقي 0

 يف عضاوم ( ءالصالا )و٠ نسلا هطسوتلا ضو ٍناوع عمح نوعلا ليقو ةناع ةدحاولاو نيل اعراب

 لص اهدحاَو اياثعلا يو ل لاضآلاب : ىوريو ع آس ينب ضرا

 . قالا مظعلا (دهتلا)و . نطبلا صاضلا (بقالا )و . ةليوط اسرف ينعي ( ةلاوط لكو) (
 انهه وهو نوح عج( نوُدلا )و٠ ديدشلا ودنءلا ( ءادعتلا) و ..ناسرفل) باةعا عضاوت ( لكار )و

 باقعا هترّيط دق اهرعش نال داوسلاب لكارملا فصو اغاو . ضيبألا اذه ربذ 57 دوسالا
 قرعلا نم اهداوس اغا لاقيو دوسا هتخت ام روهظف ناسرفلا

 ( كباثسلا)و . يثعلا وهو ليصا عمج (لئاصالا)و . ي رجلل ايتو عنصت يا( رّمضت) ُهلوق 0

 يا ( نست ) هلوقو ٠ قردلا ند فدلا ع ار ع ( نورقلا) و٠ رفاحلا مدقم وهو كح عمج

 لكممكُي اع راك "علا ناآآلا هانعم يف وهو ناقل قوت: . هتص اذا ءاملا تنس لاقي بصت

 ىلع هقيرفت وه اغا ءاملا يف نشلا ناكف ةهج لكن م مه.اءاهقرف اذا ةزاغلا مهلع نش لاقي ةراغلا يف

 دكاو تتح لع هبع ( نئلاو و 7 6
 اهطاشنل عانتماو امجاعصا ىلع ءاوتلا اهرودص يف ناك يا (ناغضالا يكتشت تناكو) هلوق (0)

 ءيطبلا ليقثلا نوجللا (بنخلا نوجللا اهنم) ةلوقو ةواذملاو دقحلا نعتشلاو حا اذ اك

 قاضو هيث يف بشن يذلا جحللا لصاو قلك يلا عنا قحلا صئاروا نوجللا هبش بحلاو
 اوداراو اهورّمَض الف اهيعارم يف ةلمهع تناك امال فاصوالا هذمج ليلا فصو اعاو . هيف يقبف هب

 نورحلا جتا ىو ريو . تماقتساو دعب تنال مث اهطاشنل ةبوعصو اوتلا اهف اودحو يرملا ىلع اهيردت

 قرط هيف سل اه اهنمو محشلا وهو قرط هبف ام اهنم د اهاعج ىا (اهجرخو) ٌهلوق ()
 ارد اهجرخ ىعم ليقف : داوسلاو ضايبلا نيم هبف امل جرُخلا يمس هب و جرخا وهف نابرض هيفام لكو

 ثيفتسملاو خراصلا بيجت تلاز اف قرود ) هاك هضم :الاتما لوازاخ تناكاكإ 1و اهدوعو

 ةدخو ضارتعا .لحزلا ف١ ناك اذار هعطلا# ةكيرملا) و ١ اكتارع تن الاى ودعلا ىلا دهتو

 هتكي رع تنال : ليق داقناو لذ اذاف . ةكيرع هبف : ليث' أ



 02 نار 0 ارعش

 ناك نا: رمع لاق هدشناف كاأ راهز حدم ضعب يفدشنأ : مره دلو ضعبل ر ع لاقو

 هوتيطعأ ام ىهذ دق: لاتف .٠ ءاطعلا هل نسحتل انك نا هللاو نحتو : لاق لوقلا مكن نسي
 كاطعأ ام يتبو

 هاطعا الا لاس الو هاطعا اّلا ريهز ةحدع ال ن نا فلح دق ناك امره نأ ينغلبو : لاق

 اذا ناك . ةنم لبي ناك ام ريهز ايحتساف (سرف وا ةديلو وأ اًدبع هاطعا الا هيلع مّلسي الو ظ
 تكرت مديخو : يباهملا ىورو ٠ تننثتسا ريخو مره ريغ احاص اوع: لاق الم يف هار |

 تاعف ام ريهز نبال رغ لاق : لاق ةش رع الاق يبلهماو يرهوجلل ربخا

 أ

| 

 مل امره كوبا اهاسك يتاا لالا نك: لاق ٠ رهدلا اهالبا : لاق ٠ كابا مره اهاسك يتلا للملا

 ريهز تانب ضعب ةلاقلا هذهب تبطاخ ةعئاع نا يدع نب مثيلا ركذ دقو ٠ رهدلا اهلم

 كاملا دعب قمل ريبزلا نب ةورع نأ هيودعج نبا يثدح: : يتادملا دمحم نب يلع لاق

 لخد اذاو همك اًدرفنم هي هنلا لخد اذا ناكف ريزلا نب هللا ديع ةيخَأ لتق دعب ناورم نبا

 مركجت كرا روزلا نش: نينمولا ربما ان : موب هل لاق سيما ماشلا لها هدنعو هيلع

 : لوب ثيح ديهز رد هلل لاق .الما يف ةنيبتو الخلا يف كفيض

 اونوهع مهدالب اوعديإ 3 موق نا كدالم ١ يف يرَمف

 دل يصق نه تلا اذهو٠ ل نْذَأو هتاوح ىضقق ةندملا ىلا عوجيلا يف ةذاتسا م

 : ( رفاولا نم 1 ا ريشزأ

 نولا رش دقو ع يب 0 0 ال للعلا يطا كأن دق كد ا كل

 ”| تل اضف ةرارك لكي دج لص ويب . نأ
 0 ا مر

 (نوح اق َةَمود فاتك ىلإ 207 نوكحت ىصَلَم ىلإ

 مهغلببا يرداالو ةدلب نحن لوقي هريغو سخ نم هدنع اب قثويال يذلا ( نونظلا)» )١(

 دق ذا مهقدص دقف هربخم قثوي ال نم هب مهربخا ىتمو . كلذ مهغاي نا ىسعف .ال ما لوقا ام نيقبلا

 ههجو ىلع ربخلاب ٍقأيف اًنايحا نوئظلا قدصي
 قش يف عضوم رخو . ركذ يتل) عضاوملا هذهب انتويب ناب مهغلبا يا (انتويب ناب )هلوقو (5)

 لك ) ةلوقو ءاملا 0 ثيح هطسو ضورلا ةرارقو يداولا نم نامطا ام ( ةرارقلا) ٠ زاحملا

 0 نك ا ىو ريو .انثش اع اهنم لغف انراد يه يا ( نوكت ابنه ةرارق

 اهنم لو اهيف عستنو عضاوملا هذبب لزتن نه لوقي عضاوم (نوجحلاو ةءودو ىبلق) ()

 000 ا مهنكشقو هموك ةوق مجريو مك نب ىلع رحفي اعاو نش يح



02 2 5 

 عه ينزملا مس ىلا نب ريزهز ١

 0( موزا 5 مهتما 3 ولأ مهو 2 0
 - مآ

 0مل ا وان داتا 0 اهواي نأ ٍمرْغَم 0
 هو رج هو 2-0

 (تكاومبلب علا اوذيش اذ واكو [تتمالم ني ارغت
 : 3 2 هسا" سا 3 12: ١ 2 لص

 0 ءارَّضلأ 0 اَذِإ وق لت و مهنخ كِلذك
 ا هناج هيلا َراَشِي 0-5 تان هب تكس نإو 2 5 100

 (]ءوؤس ع ع هنم دات 1 4

 /)ءورا بَسح يذ ْلْكِل ناو قدِص مودا َنيِيِهاَذلا يف 1

 مركلا قلخلا هتاداع نمو ةعرك م دوع يلا ةداعلا

 دوع نك هندص . ىلع ىرجو هسا نع ددؤسلا ثرو هنا ىنعي ( هوبا مهدوع) هلوق )١(

 ةديدش ةيهاد مهتضع يا (موزا مهتمزا ) ىنعمو . موني ع . عالطشالاو منع دئادشلا مدد نت

 22 ااذإ مزآو مزأي مرآ: لاقيو

 تيا اعراب ناو د لل نأ مرشن ا يك هل(

 اهلمحتتيف اهلمح عاطتسي الف مرغلا اهيف ربكي ةلامح فصي ةناكاهب اوموقيو اهولمحي نا لجا نم مهيلع
 هؤاباو مره

 عفد يف ريصقت ىلع اومالي نا نم هكواناو مره وجنيل يا ( اهتمالم نم اوجنل) هلوقو ١*(

 هيلع نومالي اماوتأي مل يا (اوميلي مل ) هلوقو . ةيئانلا

 مهقالخا فلتخت مريغو دئاد كلا يف رومالا اوامحتي نا عمل: لوقي قّلخلا (مخلا» ١
 لي ام ىلع تباث ءالؤه تاو هلل تدهع اع رسغتتو ءارضلا مهتاسم اذا

 لخدم يهو ةامل عمج (تاوهالا)و . رومالا يف هلخادمه ينعي (رغث تاوحل) هلوق (6)

 نم ( هيلا راشي ) هلوقو .ودعلا هنم ىتشي عضوم (رغثلا) و . رغثلا لخدمل اهراعتسا قلحلا يف ماعطلا

 اوتوي نا موقلا ىثني فوذم رغثلا بناج يا ( ميقس هبناج ) هوقو . ركّذيو هب مم يا رغثلا ةفص
 ةنم ودعلا عنمو ةنيصحت (رغثلا دادس ) و . كلذل سيقس هلعج ُهنم

 : دا تيلس ناو ةلوقا تاوج: ( ةتم اك الكي ) و .نعتلا فص نم (هعأب كوع) هلوق (5
 ءاقل ةرما هنمو ليقتلا يارلا فيعضلا (فلالا )و ٠ امره ( قيتملاب ) داراو كظفحي ( كالكي نعمو

 لولملا (موولا) وأ ىنعملا اذه نه قَبْشم ناسللا يف فشللاو امهتميظع يا نيذففلا

 ةمرأ عمج ( مورالا ١و . هدادحاو هتانال نم بهذ نميف هل يا (نيبهاذلا يف ) ةلوق 290

 وذ وه يا رثآملاو فرشلا ةرثك ( بسملا)و .بارتلا نم املوح ام ةرجشلا ةموراو لصالا ضو '

 لصا بسح يذ لكلو رك 0 ا



 0 علا
 0 (ةئزم) قارع !او زاجمساو دجت ءارعش 6 0

 0و م 000 فو او م 0
 نخل 7 شذ

 (؟) ءوشولا اهصاعم 5 ل دف ادب 70 5

 تيما زااعأ ةبكاق قاس ني ليل لآ ند اًنع
 (6) متل نيد طب ىلا تالاخ امنع
 ا هدا اذإ قلك لما مره م تب ارم

 (ه) موصل ترجاَشت اذارِناَسلأ مر يع الو داَوملأ ياس الو

 00 مدل لّوخعأأ هب وأ ماع لك يف 0 م وهو
 اسعلو و5 م 2| ها 7 2-1 6

 (م1مركلا قأْخأ هِياَداَع نيو هيلع مره هموق دوعو
 هيف سل ام ( ةصردلا )و .اودعب و اورهذ يا اونابف لاطلا نع اولحرت يا (هلها لمحت) )١(

 راثآلا (موسرلا) و .رادلا طسو يهو رادلا نم ءانب

 ٠ مصاعملا يف ةعجارلا موشولاب اههّيشو تاصرعلا وا موسرلا ينعي (ًةنإبتَي يا نحلي ) 0

 (عجارت ) هلوذو ٠ 1 ىثحي مّصعملا وا ٌتككآ رهاظ يف شقن وهو مشو عمم (  موشولا)و

 0 ةره دارت يإ

 (ةبنكألا) و. عضوم (قاس نطب )و ٠ ليل لآ لزانم نم يا ( ىلبل لآ نم ىفع )هلوقو (5)
 (ميصقلا) و . «تيعب ناكم ( رلاجعلا ) و . انه عضوم ةبثكألا لاقي و عمت لمر وهو بيثك عج

 ةميضقلاو عضوم مما وهو ةمجم* داضلاب مضقلا:ىوريو . ةميصق ةدحاولاو ىضغلا تبنت لامر
 مضق اهعبحو ةفيحصلا

 (مرغلا) و٠ هربغو ناسنالا ةروص يف مونلا يف ىري اه وهو لايخ مك (تالاكلا) ١١<

 ع ع لام امكيتو نأ يا ( عّلطتي) ىنعمو ٠ نيدلاب بولطملا اًضيا مرغلاو نيّدلا بلاط

 هعلاطتو هدهعتت هت اهالايْمت ا سفنلا لغتشم ىلس لوغشم هنأ تنص اهدهعتيو اهتاب يا هتعيض

 اهّمرشق اذا اهتيللو اصعلا كرا ؟ لاق موللاب رشق“ دق هناك موللا يحلملا ( يحل هلوقو (5)

 هريغ مول اذا م 3 هنال مولع مره سلف سر ءامؤللا ميل اذا يا ( اوميل ءاءؤللا اذا) هلوقو

 . سفنلا يوق نانثملا تباث وه يا لقعلا شئاطب سبل يا ( دافلا ٍصاس الو ) هلوق (5)

 ةموصتلا دنع ةجتحلاب ناسللا قلطن» لقعلا يضاح وه يا مهعزانتو موصخلا فالتخا ( رجاشنلا)و

 لٌولاَو لاما وذ (لّوذلا)و . ةرورض وه نم واولا نكس (انل ثغ وهو ) هلوقو (0)
 ؟ ةناورعل اضرعتيو هالأاسي نا نايدغتس اال هل لاماآلا نمو لام هل نم :'لوقي . ريقفلا ( مدعلا) و
 اًيلاط اًيدجتسم مدعلاو اريجتسم لوذمل | هب ذولي نا اًضيا هانعم نوكي نا زويد

 كلت نا نس م امزتلا دق هفن ىلع هنم ةدام ةداعلا كلو ةداع هءوق دوع: :لوقي ()



 مع

 ف

 0 قال م لاطبألا مهبل نيِح ا َتنالو
 ا 2و 562

 0 ٍمفاَرَص َنْيَب با م ديدح نيدِعاَسلَأ ضارع درو

 نرخ ىلع هيرجأ كف اف لالا ندا داس
 هت آ

 (ع)وتَس نم ور 5 كاع

 (هزرك ّذلأو تاَدهلل يف َتفَلَس

 (ههِرْنَبلا َدِل 0
 1 رفاولا ع نم )رت امره فاز نمد

 "مدَك بم هل اَلَحَو اَنَع مي ال ةَماَيب ُلثَط ْنَأ
 ,ةمم فعضو ازجبع هيض الو هيلع مدقيإ هل ُ هل ايتو مالا رز دس هوذا سنو هنع زجعت

 وهو ورج عج (يرجالا) و . برحلا يف 1 مهضعب هجاوي يا (لاطبالا هتن ) هلوق )١(

 ىلا هدالوا عاتجال هدْيري ام ىلع ىدعاو هل ارحا كلذ نال رجا اذ ثيللا لج اغاو . دسالا دلو

 هب ىذغتت اه

 ناكرتشي ليمفو لاعفو عساولا (ضيرعلاو ضارعلا)و . ةرمح ةنول ولعت يا (درو ) هلوق (؟)
 ماغرضلاب داراو دسالا تا فص نم وهو ماغرضو ةماغرض تا ا اريثك ةفصلا يف

 نيلا ( غلا) و , 2

 دحاو دعب اًدحاو لاجرلا داطضي يا واو نه لدب ةزمنلاو دحاو عمج (لاجرلا نادحأ) (#)
 يف رخالا لوق اذه وحنو . مويلا دعب امل رخدي' اه (رخذلا )و . لاحرلا نم دحاولا هدنع لازي الذ

 : دسا يورح فصو

 امد ناغلوي وا ٍلاجر م ندعو كلا
 هللا ىقتو ءايحلا نم رع تانح انلا ننوه هدب يا ( تاشحافلا نوذ ناعغلا) ةلوقو (9)

 هنع هجمي ريما نيبو ٌهشب نتسالو

 : كيركو كدوَ نس تدهاشو كرما ند تيل اع ىإ ( تيلع اع كل ينثا هلوق 0

 (ورذلا)و . سأبلاو ةدشلا يمو ةدهن عج ( تادهتلا )و. دئادشلايف تمدقام يا(تفلس ام )و هلوقو

 تدلع لاك تملطا ىو ريو . لضفلا نم دب لك ذيك ا

 مصل دس ا 30

 (ةمار)و٠ هل صخش ال رثا ( مسرلا )و ٠ ضرالا هجو ىله صن هل ناكام (لاطلا) (0+)

 هعجو ٍرهدلا (ٍبْقُحلا )و٠ رهدلا مدق_ ىلع تباث وهو حربي ال يا (مريال) هلوقو . عضوم

 يو بق> : ىوريو ٠ بقملا"تعن نم اضيا :نوكي نا زوجو ٠ . لاطلا تعن نع ( دق )و . باقحا

 هل الخو لدب هلاحاو : ىوريو. 00
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 (ةن هزم! قار 0 ءار هس

0 
 -ع ص ل 2 ستعود

 (0) ردنا ا 0 1 ف 0 نايل ل
 500 © ع 51-0

 000 نمو هب بسن بوح نم مراك لأ كو ام كِيَقَبو

 (ة)ِرب بسط نأ يفاص ىلإ ا 2 تر اًذاو

 39 رخسبلا 0 1 0 ان يف رقم 8
31 

 ه مهو 0 هاما ه2 نا

 0 ل 7 : 0

 هب نم ينعي ريرمؤلا (كيرمضلا) و٠ معلا نبا (ىلوملا) و . قفشملا فطعتملا (بدحلا) (9) :

 ةلاصب هقصو . هاذي ملو اهعفد ىلع هناعا ةيئانب هالوم رهدلا بان اذا : لوقي . هريغو نقف نم لص

 ةريشعلا ما لمحتو محرلا
 اذاف هب تطحاو هتيش هتنشغ اذا لجرلا تقهر لاقي . هران ىثغت يا ( ناربنلا قهرو) هلوقو ()

 كولو فعلا اهلا وشءل ليالاب رانا دقوب ذناانه اعاف مولا تففر كلت رثكللا ترا
 ةعو 1411 (ءاواللا) و . هقورعم ةمس نيخمل نارتتلا رثكو سائلا ماعطاو خبطلل اًضيا اهدقويو

 وهف نيكسملاو ميتيلاو راحلاو فيضلا نود ام ان لكك ال ى1 ( نزعل نمل كاع ر ةلوقفا . نامل
 / اهبحاص ديري وهو اًداغ ردقلا ىلع لعفلا عثداو ٠ اهئءلمالو امومذم ال ردتقلا دوم

 اقبلي ال امم مراكألا يقوي ام لكو ردغلاو بسلا كيقي وهف رداغ الو شاحفب سبل : لوتي ()

 ككقف اويعلا نازاوقو دزاك الا نا يا .مراكالا قو : 0 . مالا (بوحلا )و٠ هواعفي نا مهب
 راب انافذس حال هك هنا يا كا كن كلذ

 ضع نه اهضعب 0 دق رملا فورحو هلآ ترب ديري (هب تزرب اذاو ١ هلوقو 2(

 نسح فا ربخلا بط قالا عساو يا ةقيلحلا يفاص لجر ىلا ترص هيلا ترص اذا كنا ىنعملاو
 ناستكال ريدا نم|باب كاف فرصا ىإ ( عملا ظرصحل )) هلوذ 2١ هلح سلا

 أ( قلل سن جاري) هلوقو . هلمتيو الا نم هبان ال ربصي يا رباصلا ( فرتعملا) و. دجلا

 هلجا نم حدجتو هب كذبا ًبركالمف لمفي ؛ نأل برطيو فيو 5-5-5

 ات داع ع اميف دع مزعلا يوك يا ( عيمجلا ىلع ثمحي دلح) هلوقو (5)

 كلذ دنع هيزاي ا فلأتلاو عامتجالا نوتظلا ه اذا هلا وعدي و كلذ ىلع ثحي وهف عامتجالاو

 . هريخ ةاق نم ماع امل هدنع اع قثوي ال يذلا (نوذظلا) و . هسفنو هلا ةاساوملاو ةكراشملا نم

 منأش نم سانلا عمبجي ام ( مالا عماوج) و

 مدتلا ردقي يذلا (قااخلا)و . هبرض لّثم اذه ( تقلخ ام يرفت تنآلف ) هلوقو (0)
 اا ملو هتذفناو هل تيضع مال تأيت اذا كنا ىنعملاو . عطقلا (يرقلا )و .هز رذيو هعطقي نال هئيجب



 0( 00 ا ادا رع

 « رْسآلاَو 0 ماع نانذ 3

 3 0س باسو ريفسلا بح اذا عاجلا ُدريمَم

 (ةلرغُدل ف قة لاو تعد اذا تن | عردلا 0 معنلَو

 (ه) ٍرْدَّصلَأ ا نيما أ م ةظفاح ىلع رامذلا يئاح

 ةيثت يوفض لءج نءو لاضأ تاوذ هانعمو تئاغلا ىلع دوذرع (لاضلا تالوا) هلوقو . نافطغ

 ردسلاب دارا هناكو يربع وهف راهنالا طوطش ىل» تنن ناف يّربلا ردسلا (لاضلا) و .اهيلا ةفاضا

 لاضلا ىلع هفطع كلذاذ يدرب ربغ ناك ام
 هلوقو . مره حدم يف لوقلا دعو رايدلا فصو نم هيف تنا ام عد يا (اذ عد)هلوقو )١(

 دهحاوو داب ةادبأا دحاوو . رضحلا لها د.سو ودبلا لها ريخ يا ( رضحلا ديسو ةادبلا ريخ )

 :باغو_.صضح نه ريش هنا ىنءلاو. كرو تكحارو سصو بحاص هنيظو: سداح رضا

 ةادبلا لدب لويكلا : ىو ريو

 موقلاب ّىد_لا قدي نا وهو كاك (كلرالاو رسل 1 2 عمج ( ةارسلا) 0(«

 لاملا ءوسو ضيا قيضلا ( ردالا )و . هياء راغي نا ةيشخ 'يعرلا ىلا اهوجرخمي الو مهلاوا اوسميف
 برملا يف هلصاو ميحدزيو مهعاتحا عضوَم يا ( عابجلا كرتدم معت نا) هلوقو' ١(

 حيرلا 4 هن تراسذ رجشلا قرو تاحتو نامزلا هك اذ يا (ريفسلا بخ اذا) هلوقو . انه اورامتساذ

 هر طت يا حيرلا هرفست ٍقرولا (ريفسلا) و . ودعلا نم يقلك امير راع ضراالا هحو ىلع

 ٠ معشب عوفرملا ىلع هقفطعو صاغ رمخلا يف لا لك الو اهجرت_ثم (رهخلا 'ىلاس)و . هل نعو

 نم نامزلا ةدش هعنك الف هدوح يهانتو ا ىلع لديا نامزلا ةدش يف رمألا ءام-د هفصو اعاو

 : يناغالا يف اذه ليق ىوريو (9) هلام قافنا

 رضا ؛ ماحرالا كباوشل هب تءمس نم لصوا تنالو
 نع لوزتلاب اوعاد_23 نارقالا تما زّتو برملا تدتشا اذا تنا عردلا سال معن : لوقي

 ىلإ لا نع اولزتف « لازت » اوعادت نعاطتلا مهنتك ملف اومحدزا اذا اوناكو فويسلاب براضتلاو ليلا

 وهو ءيثلا يف جابلا ن٠ وهو عزفلا يف سانلا عباتت ( رعذلا يف ل ) ىنعمو . فورسلاب اوعراقتو
 هيف يدامتلا

 هترمذ نم هلصاو همرحأ نم هي نا هياع بجي ٠١ ىمحي يا (رامذلا يتاح ) هلوقو .(89)

 ىنمع انوه ىلعو . ةريثملا ةحامح نطل لاقيو,”لدِح اهعمحو- ةديدشلا ةئاثلا (ىلحلا) و . «بضغأ اذا
 هلوقو . ريبصقتلا ىلا بسب الثل مالا نم هبان ام ىلع وا هتريشع ىلع هتظفاحل هرامذ يحي يا ماللا

 1 ىعملاو . هردضيو هردص يف بسغي ام ىلع نئؤوم وه يا (رد_لا نال

 2مل نوفاك روف سلا طفح ناكاو .٠ انرلإ لع لإ ران ناو للا



 7 ( ةئارم ) قارعلاو زاجملاو دجن ءارعش هد.

 لال مال لالا نع قع لان ال دبل ير
 01 اندر كاطم ”٠ هدهدم كنور آل اوت

 :( لماككا نم )امره حدم ضيا لاقو
 3 هاص و و 0 0-2 ه ”مم 3 ل 2 ّ-

 («)رهش نمو جت نم نيوقا رجلا ةشب ردايدلا نل
 0 يي 0 ك1 02 0 سانت سس - 1 0 ِ -

 (4)رطمل او روما يف اوس يدع اهريغو 8 نامذلا عل

 م وص ص 7[ 317 2 2

 (هاردسلاو لاضلأ تالوا ىوَمَح نم تناخلا مدني اَرْفَف
 (لاتنيا) عمو . هئانآ نع كلذ ثرو لب فرشلا تيدحي نسل يا (ادجلا ثوم ) هلوقو (9)

 | ناو مأس الو زبع هتمه لاتغيال ىنعلاو ةدئاذال ( زعال (هلوقو )و . للملا (مآلا )و. كلمجو عطقي

 ةيفنملا ركذ يف نكي مل الب. اونأب مل اذاو . امج نايتالا لبق يبفنم يفلا يضتقيل اذه ومن يف ال نولخدي
 ْنأ لم لدياال اًديز كركّذن ورعالو ديز ينءاج :٠١ لوقت نا اذه ناببو رخالا لع ليلد لوالا
 هريغ اًيفنم ال عم لوالا ممالا ىذتقا ورع الو ديز ال يفءاج ام تاق اذاف . هريغ هدقب

 وهو يناودنحلا فيدل رومالل هعطقو هئاضع يف حودمملا اذه : لوقي ( يناودنلاك) هلوثو ()

 | نيا نع ىردي ال يذلا عاجشلا لطبلا وهو ةمسج عج (مَمِد)) و . سايق ريغ ىلع دندلا ىلا بوسنم
 | هه>و تيفخاو ُهَمِمَع اذا الا يف تما نه وهو لاتقلا يف وي

 وهو هنيعب عضو٠ (رجسلا) و . ضرالا نم فرشا ام انه اج داراو لبالا ىلعا (ةّذقلا) (س)

 ( رهش نمو جت ن.) هلوقو . نونسلا ( ججحلا)و . نرفئاو َنولخ (نيوقا) ىنعمو . ةهاميلا رخ

 هنم راكلا ىلع لدي ساج مسا ةنال عملا نع د.حاولاب أرزتجاف روهش م نمو جب سم نم ديري
 رايدلا اموا نم تلح ىلا ةدملا ني. هو 0 0 (نم) ىننمو . رهد نم:ىوريو

 هيا اهيف هتيتت دعب ملم مث . اهيل اهدهع يتلا لالا نع هدعب اهرّيغتل رايدلا نمل لاق اغاو . ترفقاو

 اهنع ربخي لعبت يه راردلا
 كك هك راذلا هذه لع تددارت راطمالاو حابرلا نا ينعي (رطقااو روملا يفاوش) هوقو ١(

 (يفاولا) و . راثالا نم راطمالا تحيو بادتلا نم اهلع حايرلا تفس اب اهراثا تّبغو ابموسر

 ىلع رطقل) فطعو . باركلا (رولا) 21 هريطت يا بارتا) يفست يلا ةديدشلا جيلا يو ةيفاس عمج

 حيرلا نال رواا ىلح فطعي نا حصي دقو يفاوسلا ىلع فطعي نا هق>و 2 هراوح برقل روملا

 حايرلا ىلع ٍهَةنب ةضوفتع رطقلاو : يناغالا يفو . هب بهذتو روملا يفست اك هقرفتو رطملا قوست
 :ىوريو . ٍبِرخ ْبض رحج : محلوت لثم وهو ةرواجلا يف برعلا هلمغت اذهو هل يفاوسال رطقلاو

 :ِ _ دوما لدب عيرلا : ضيا ىوريو . نامرلا لدب حايرلا
 دبشنيو عضوم ( ىوفض)و . تئاغلا ىمست رابالا لكس دلو ةفورعم رابآ (تتاحنلا )5( ١

 ىهَلَق يفو يعذإ ىعذا يف لوقي نم ةغل ىلد وه : يعالا لاقو . ةنكاس ءايلا تابثاب يَوَفض اضيا
 دالب نم ( ىوفضو تئاغلا)و .٠ روصقم ع دحاولاو يناح يا يوفض : هريغ تاو. يلق

 _ ع
 يذل



 ينزملا ىمأس يبا نب ريهز
 (؟)اوُمِدَعْذ ا َنِيِفاَعل أ لع ضيفي رك

 4ك 0 0 نا

 (ةلاوأ م يلا م
 -آ

 (هلاو هبس أه 6 و نطاوم يف م يصوم دال 0

 رارس> يوذ ماوقا دما 0

 00 محرك هللا تارتعل ا 0 ةمصعت و ىَوَمَلأ هتيرض نمو

 (اًرحي) - كدنعام باطي كتأي يذلا (يفاعلا) و . ةنسحلا ةلاحلاو ةمعنا (ةمثالا) )١(

 مهيلع ريغت يأ حودمملا اذهل ماوقا معن ليثلا عزتت يا ( مرك يذل )هوقو . هئاطع ةرثك
 هل اهزوتو مهمعن مهباستف

 يذلا ( مّربلا )و. 0 ىلا يوأتو معانغلاو معنلا عجرت يا 0 ىتح) هلوقو (؟)

 ه5 سكع لاك 9 منغلا دنع حشلا هنع ىفن (اومنغ هباحصا اذا) .هل وثو٠ هذيل سسيملا يف لخديال

 « مهلا دنع ا «

 هب اورفظ ايف مهسفاني الو هباحصا نود ءيشب ضأتسي ال هنا ينعي اغاو
 هلصاو تحك ا (يراهلا)و ..ايمسق يف لد هباحص | نيب متانغلا 6م 2

 يا حودمملا اثم هبرض راكتالا عيرسلا ( مشا )و . طقاست اذا راحناو فرحلا روت مهلوق نم

 يأرلاو ةينيلا فيعضب سيل
 ناك ناو هلعف مركو هلضف نم اولاني ملام هريغ ىلع هلمضف ديري (اولاني مل ام) لوقو 0

 امرك اًداوج لوضفملا
 لاقي كواملا ةرهاص» يا ( كولملا راهصاو ) هلوقو . اولاني ملام هلوقا نيدت (دانملا دوق )هلوق (9)

 نطاوم يف رب صلاو كؤلملا ةرهاصمو ةّشايرلاو ليخلا دوقب تيبلا يف هفصو . هيلا ريصاو ًانالف رهاص
 هيلع سصيالو هريغ هيف ماسك اهواك دل

 هءادعا فصوو . هسفنلل هئادعا معن عداي حودمملا يف ىنعي ( ماوقا ما عرتي) هلوقو (5)

 د 2 ركا يوذ الا موقلا نم وزغيال ذذإو 'هتمه واع لع لديل فرشلاو بسحلاب

 0 يتلا ل شالا نم معطل ها نوكي نا لمتحيو رّسيي ابر يا ( ىسيي امد هلوتو

 ةمعط وهف ناسنالا هقز ري ام لكو ةمعط ةدحاولاو مئانغلا ( مّعّطلا 1 كر

 دما عافتراو رفظلاب هفصو هل

 ةكله يف عقي نا نم همصعيو . لجو َزع هللا ىوقت هياء لبجأ امو هتقراخ نم : لوقي 6(
 محرلا ةلصو للا



 1 (ل 1 اردو راجطلو دج ءارعش

 ا
 أ
| | 

| 
 ا

 ا 1 4 طا
 0-80 75 - مرتو يش تك َّ 2 0

 (5)مَراْتتدْوا اموادواد_ عن نم مهتَدع يذلا ىت َنيِرْكآَو أ 2 5 هوس ع 3 | 01 هايف لجاوكلا سلف لع جاجا توصي نم انك
 6-2 هز م 0

 (م)او جو اومحلتسأ [ماَذا نوصكت
- - 

 اوُمِطذإ ضب [َكربحن وبر ضي مه
 0 2 هه 2 2 ه يد 1 به

 (4) مر اهحاشا لع حورسلأ كس دقو سرا ردا مهاسرف 6

 و صم امءردم تاتا 0 5 -

 ا (6) معنلا ةراغلل ادب ام اذا ىتح مهقوسا ابرم
 512 ميال رثاو ةهقلزلا سراادو اا هه تدع نمو 0 ا ا

 (5) مَّدْلاو ناسرالا اهتارد كشحت ازهن اهلك تناكو اعيمج اودَش
 3 7 3 1 ا

 ٍبرشم لكن ع َّدص باو اللف ”براشف ٌفاطنلا اهانمسف اندعآ ؤ
 مداقمب رظنتت يلا يو ءالقو لبقا عمج 0لرر . عصرتسو سو ور تفر يا ( تفرتشا) هلوقو |

 ايقانعا يف نا ديري طايسلاك دواج نم عطق ( مّدملا و : تراطقل ل

 ةكح اهتد-او ناسرايهو ٍمَكَحْلا : ىوريو . اهيف دئالقلا تلقلقنت اهقانعا تكرح اذاف رويس نم دئالق

 هلوقو . ةنسالا ( جاجزلاب ) داراو . نعطلل انوئيدجو امنوليع يا (جاجزلا نوغصي) ءلوق )١(

 (سعقالا )و ابدح امج ناك ىتح ةفرشم اهلهاوك نا ينعي اناو اّلثم اذه برض (لهاوككلا سمق ىلع)

 سعت ىلع) ءاوقو . جاجرلا نودع الفل رف نيعي رف اوناك داراو . عافترالا (ممشلا) و . بدحالا

 4« اوكا قوف "يطل ]ضرع اذا » 5 ةقباحلا لوقك ( لداركلا
 ةعدق هما مراو . دْرَسلاَو لمعلا انهه (جسنلا) و . ةيفاضلا ةنيللا ةلهسلا عوردلا (يذالا) (2) ٠

| 
 ا
|| 

 ا

 0 ملو داء ىلا مدق لك تشتت برعلاو ةثراوتم ةعذق عودرد امنا ديري اماو . داع يه لاقيو
 عوردلا لمع نم لوا وهو ٠ هيلع هللا ىلص دواد لبق مرا نال اهدعب نم اهتثرواو عوردلا تامع مرا

 يد ( 0ك الز ماوق) دك ةدحاولاو ةقئارط (ضيلا ككيح) (©)

 رانلا يت نم هلصاو ميبضغ ًدتشا (اومح) ىنءمو . اوسبولو اوكردأ يا ( اومحلتسا ) هلوقو . نيمزونم
 اهل دادتشا وهو

 كلذو مهسيئر ةعاطب مهغصو مهرعأي نا نورظتني يا ( سيئرلا ّرما مهناسرف رظني ) ةلوقو (+)
 اويهأت دق يا'اهجابثا ىلع جورسلا مزحلا تدش دقو داراو طاسوالا ( جاجألا) و . مزهلا نم

 هرما اوذفنيف ةراغلا وا لاتقلاب مهسيئر مرعأي نااالا قبي ملف مهليخ اوج رساو

 ٌردنل عرضلا ىلع حسملا يركا لصاو اميرج نوجرختسيو اهنركرعي يا (اوري)هلوق (8)
 لبالا ( معنلا) و . ةقانلا

 لك يا ةزخ غح (زمشلا و . هيلع نيريغم معلا ىلع اولمح يا ( اًعيح اوّدش) هلوقو (5) ؤ

 ا

 )ا

 أ
 ا
 ا أ

 ا
 ا

 أ

 ا
 ا

 (تاّردلا)و . اهيفوتستو اهجرختست يا (اتارد كدمت) ةلوقو . هنوذخأي ممل ةزخن وهف هب نورع ءيش

 انه (ناسرالا)و . الثم اسرضف اهلافتحاو عرضلا يف ةردل) عاتجا كشحلا لصاو . يرملا تاعفد
 (مآذ+لا) و . امج برضي دولج نم عّطق 1 طايسل)



 وييلطللللللللل“ل لبى 1
 8 0 م : 2

 ا تضف ِ نزلا ىلس يبا نب ريهز

 ِ 6 م8062 ده عه

 0 د جوع او لع اًمِشاَوَج عوفرم َيْعَْتلوع د
 ملأ نانمعلا اهسعا 2 دراما لك يف لمجال دن

 526 و هله

 ِمض اَهِفادّ ف رجالا 3 هش قاتعالاب بت يف أ

 هات فلن ىذخ ٍةَرئاَ ِريَغ ِتاَذبَر 0 0 |

 كلو نار اهكثت فاك ظ دا يفانطق َتآَنباَدَك ١ سد ةهأ ه ||
 عكس صو هس تك لك - هم

 0 مود 0 1 اذ | ىقح 1

 (,]مَدلأ اَهقاَنغا يف نت البو م الان ةودصتسلس
 ٌفخو قر تازد اذاو اهنع دتشا ةبادلا تنمس اذاو ديصعلا

 فارشالاب اهفصو رودصا١( نئاوملا )و . ًالاوط ةعفتر- تقل يا (تيلوع دق) هوقو )١(
 يا ( جوع ماع ىلع) ةلوقو ٠ بيع وهو دل كلاذف ضفخناو ردصلا لاه اذاو اهنه دومحلا وهو

 سو ور نع قرغتم يا (معزاهمل) ةلوقو ٠ دايملا ةقلخ نم وهو اهل حرسسا كلذو ةميقتدع تسل

 محللا ةايلث ءاي متاوقلا نم لصافملا نوكت نا بحتسيو ماظعلا
 يا اهئيعا 0 5 مخرلاو نابقعل) اهياع عقتف ريساا بوؤدو دهملا نم اهدالوا يقان : لوقي ()

 خاتنملا م (شاقنملا )و. اهحرذتسو اهعرتت

 اذاف اهفاخ ةب ونجم لبالاب ةنورقم امال اهقانعا دع يا ( قانعالاب غلبت يهف ) هلوقو (5)

 فاخ تأطبا اذا يا ( ةرجالا جماح اهعبقي ١ ةلوقو عاتت يف :ىوريو ٠ اهقانعا تدم لالا اهتلجيعتسا

 .اهقادشا تلاماو لبالا قحلتل اهقانعا تدمو اهتعبتاف ديدشلا ريسلا ىلع اهتلمحو ناسرالا اهتيذج للبالا
 ليَ ( مجضلا) و . ريرج اهدحاو دول+ نم لاح (ةرجالا)و ..بذملا (جادلا)و

 هرتز مالا ) و . هفيقخلا عضولاو عفرلا ةعب سلا هو تاذبر تاوق ىلع ريست : لوقي (»+)

 لامن اج دشن يتلاروبسلا (ما.11) و . بصعلا ةرشتنع تسبل يا ١ مروو مقا اذا قرعلار اف لاقي ١.
 لل لك كِل سف ىفت قح نلسلا يف نآدت امنا فصي اغاو . لعنت (ىذحت) ىعمو . لبالا ||

 وهو فوطق عج (فّطقلا )و٠ تجرخ ام لوا يف تراس يا (انفطق تآدبادق)هلوقو (5) ١

 ةعذترم اهلهاوك نا ىنعي ةصخاشلا ةعفترملا (ةزشنملا)و . هوطخ براقيو هريس ف هيدي ضف يذلا ا

 :لوقي . ةمكآ ةدحاولاو عفترا ام ( الا )و . ضرالا نم ظيلغلا وهو نيزح عمح (ناّرخلا)و
 0 ّت رثأو ةياحتلا ايتيك ةنشخلا ظالغلا نكامالا يف تراس اذا

5 0 4 
 هل نوبهاتيو لاتقال

 (لاوشالا) و . تدصف ءاملا ىلع اهوضرع اوخانا امل : لوقي (ادودص تا هلوقو (7)

 ليفط لوق اذه ومنو . ةيقسالاو بترقلا يف ءاملا اياقب أ



 | 0 ل مدح" أ

 ا ٌرم) قارعلاو زاجملاو دين ءارعش كل ٠

 لَ تاسرفاب جفأ لد دقو ناَث ر 0 مد مي

 اقبل قذآكَفرْل 0 ةَقاَع 15 م تلد

 © مِرَه هتالع ٍُط دا 0 0 ناك تح موا لخلل نأ

 عاض عل

 (4) ملظف م ميو ومع هلي َكيطعي يذل 1 1

 (ه)مَرح الو لع نال 1 موب 1 3 ناو

 ماو م

 : (ه] جزل قار اهنيوَنوَسلأ امن اَهَرباَوَ 1 0 يال

 يف هب هعومد هبشف ردعناو لئلا قاقف عطقناو ماظنلا طخ 00 بحاوص ناخ يا (ةتاّر هب

 فيعضص طيخ يف ولولا ”نمظن نهم ديريف ةمظان عج مّظْنلا نوكي نا زوحيو .٠ هرادحناو مرثانت

 هبف هتار نحف هلع نمكحي ملو

 ةيرق يهو باوبا تاذ +بفو ةّكم قيرط يف عضوم وه (نيتيرقلا باب موي)هلوقو ١١(
 (جيلالا) و . نيلحار لبالاو ليخلا ممم تلاز دقو عضوملا اذهب متدهع : لوقب . ل
 ليقو . ليخ ىلع مهضعب و لبا ىلع مهضعب نا ىنعملاو . لا لك ةيانك( مهل ا] )و . لبالا انهه

 مجللاو ليخلا مجج تلام يا. لدعو لام لاذ ىنءهو : ةغال) يف فورعملا ا ليخلا انه جيلاهلا

 لاذ ىنمم نوكي لزالا لوقلا ىلعو .اهلا اول>ري نا اون يتلا ةهملا وحن هب اوناك يذلا عشوملا نع
 مهعضاوم نع اولازو اولقتنا

 تر هلردر ١ رنامي وهف نميلا لَو ام لكو نميلا ةيحان يف ينعي (ةيناع اًراد) ٌهلوق 0

 انيل) اهلزانم ىفدا : لوقي ٠ . عضوم مسا ( م لظ ذو فيركلا رطم نع تي ام ىعرت يا ( فيرلا

 هلع ّدْخا كلذف لحال ةيحان يف تّلِحو نع تدعب امنا فصو ءاو عضوملا اذمج اهلرتم

 ١  00ردوا دب كاذ هلق نما بوني ام لع يا (هتالع ىلع 4) 0212

 حودمملا معنا

 بلطي يا (اًنايحا ملظي) ُهلوقو . بعت الو لطم الب اله هتلاس ام كيطعي يا (اًرفع )هلوق (9)
 ءيثلا عضو ملظلا لصاف.٠ هدوجو همركل كلذ 0 هتقو ريغ فو بلطلا عضوم ريغ يف ةنم

 ملظلا لمتحي يا (ماظيف ) هلوقو . هعيضوم رسغ يف

 رقنذا اذا لجرلا لخا : لاقي ةّلّدلا وذ ريقفلا ليلخلا ( لياخ هاتا ناو) ٌهلوقو (9)
 (مّرلاَو مرملا) و . هلئاس مرد الو لاملا ةبيغب رذتعي ال يا ( مرح الو يلام بئاغ ال ) هلوقو . جاتحاو

 ةفص مرحلاو ردصم مرحلا ناكو. هنم يطعي نا مارحب ن دل يا مارملا وه ليقو عونمملا
 تبكتف ضرالا ة ةنوشخ اهئاو5 ترشابو ربسلا يف تآد 1 ا اهل رياود كر لوف 6

 : يممصالا لاق . لوزهملاو نيمسلا نيب ليخلا نم ( نوذشلا)و .رفاوملا رخآم هو اهرباود ةراجحلا
 0 كاسإلا قهازلا ليقو ٠ 0 !نيمسلا © انقر و لكي مل 0
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 (رْمَيِفاَمر هلأ يداَو 2 لآ 0 ريغ اًثيدح هاا دقو

 مقر الن دنا ا ل 0 الث ٍراَمغلا يداو ىلإ ناكل الق
 -جه2 » 03
 (0) بخ مراسل ( نعو تاَنلاَعلَأَو ميني كرب ىرقرو موب تش

 (4)ءَو ما مهوذ لاح انك نيفسلأ مْوَع
 00 مهنا ول مه ام ٌةَربعَو , مب ليلسلا لآَس دَقَو ينْيع نآك م م

 (-) متل هتان هب َناَح ِكْلَسلأ يف 1 و 0 ل لع قرع

 يفنلا دعب الا لمعتسي الو

 (ةيوقلا )و. اهتم 3 مل عضاوملا هذهو اهدهعا تنك دق يا (ةيوقم ريغ) ةلوقو ١١(
 نم عضاوملا هذه وق مل يا (ةيوقمب ) اهعفرو . عضاوم ( مّدعْلاو رفحلاو ّسسلا) و . ةرفقملا ةيلاخلا
 اماقاو رادلا هذه

 يتلا عضاوملا ىلع عضاوملا هذه فطعو . ىلج (ىلاس )و. . عضاوم ( مترو دّيفو ناكل) (9)
 اد تناك عضاول ٠ هذه نا ىنممللاو . ةيوقم ريغ هاؤق يف يذلا يفنلا دكاتل ةدئاز ال لخداو اهلبق

 مهرضاحختو مههايم ىلا يبا عجر ام اهنم تاخ م عبتر 11 نمر اهب ءانسا

 يا (مهنياب كرب ) هلوقو . مهم تدعبف اهلا اولحر يا( ىرقرت مج تططش ) هلوقو (-)

 ىنملاو . كرب ىلع اهةنطع ةفرشم 3 (تايلاعلا) و . م مهنعظ دنع نيميلا تاذ ىلع هولعج
 ليج وه ل ليقو عضؤم و وهو مخ ممراسا ىلعو تايلاعلاو كرب ( مهنعا ىللع)

 امو لبالا هيبشت ىلا دضق اغغاو ءاملا يف نيفسلا ريس 58 نوريسي اوامج |وطخاال ؟ لودد(95)
 ( تاّيرقلا )و: لبجلا سأو دنفلا ( تاّيرقلا دنف ) لوقو . ةلَّسحلا نيفسلاب عانماو جداودلا نم اهيلع
 فذحو . يع نءااوباعف عضاولا هذه مهشب و ين تراص : لوقي . مركاو ناكتملا كلذكو . عضو“

 ا مه ارفل 8 يفرط نهتنبتا نتملاو- ةنلع" كور اه هتالك قابس ف لالا ك1

 مهلا قوش تيكبو مهنع ي رظن تددرف يثيع نع اوباغ مهند عضاوملا

 داو (ليللا)و ٠ هيف اوردحنا امل اميرس رس هيف اوراس يا ( مهب نذل لاك كركر 26(

 هلوةو . ةدئاز (ام)و . فربعو يئاكب ببس مه هتة.ة>و يل ةربع مه يا ( م ام ةربء)و هلوقو .هنيعب
 ( ممالا ) و . فوذحت (ول ) باوجو .اودعب نكاو ممدوزا 0 اوناكول يا ( مما مهنا ول)
 ناو ةدبع هل مهنا ىنمماو (مه ام ةربع)و هلوق يف (ول) باوج نوكي نا لحتميو . برقلاو دصقلا
 ىف كحق نم لا قاتشيو 00 ناك دق يااونت

 نم لشن اع ةعوود ا 0 برغ اهعءومد ثلاسف مهتقراف ال ينبع نك لوقي (5)

 50 دبا 2 3و. ع نعل لح 0 23



 ل

 هدم ١ قار دا  0 5-5 1 0-6ش ١
 هه ذآ

 0 يزال 08 ىر ركز 0 جيت انع

 (م)اليم نعني الم نك ء ابظلا خخ ني فاح ه «مد

 را مول لع لظو هي ىلع اريِصَق لظق
 د ضيا لاقو

 را مسن هس

 )6 و حاورالا ًاهريغو 15 مدل مدع 1 رايدلاب ف

 ا عااد 6 راَدلأب لا يذم امر نادل ال

 (/)مرآ اهلها نِماَبب سل يخول أك هلع نرقلاب  ءانال داَد

 ديدحلا ا نولا بارسلاب اههّبشو . ةيهادلا قليفلا لصاو ةبدتك ينعي (اهلف مهعبت اف) هلوق 0

 لا) و. حالسل) سابل 5 ةرثكأ ديدملاو [دخل] نر اهيلع يتلا ( ءاوأملا)و . سرالا اف كلو

 هذه 550 لوقيف ريغص فلخ اهفلخ بكري يتلا (لومشلا» و . فلل نم نبللا جورخ
 لاحلا ىلع ه.صنو اثم لوعثلا برو. اجوقتو هن ديزت دادما اهلو تءاح ءاو ألا

 51 نما ام قمرا و . قنعلا ليوطلا وهو جوجتعأ (جيجانعلا) دحاو (؟)
 من ةعطقلا ( ةلعرلاو ليعرلا> و٠ عفترا ام ضبا اوهو ردخناو

 جلخ ا لصاف نعرس (  نجل#) عمو ٠ اهطاشنل ودعأ) يف ةلئام يا ( خناوج) ةلوق 0١

 اردفف يردلا 827 لاقل نير يآ (داس نيكي ) هلوقو. ريسلا ةعربسل هراعتساف بذللا

 00 لكلا زا ) سمو - ضرالا نم سصنلا دم القا (لييملا) و .. تكس دقو شكر لاقي الو
 ال ردك ري اذه لع وكيف هبحاض هشك رو رفلا تك ر لاقت: : يلارعالا نبا لاقو:٠ ضكرلا

 نأل هب ريفظأ نم ىلع اليوطو هب رفظا نم ىلع !ًريصق لظ يا (اريصق لظف) هلوق (+)
 ليولج قرانا مري دات 9: روعاملاو ريض ةروزتلاا مويو دورت رفاظلا

 اهرثغو ىلب : لاق مث مع اهدهع مداقت اهرثا ع اهسردي مل يا (مدقلا اهفعي مل ) هلوق (6)

 : ةايبع وبا 1 لب كردتسا كلذلف ا فيعي مل اهضعبو افع اهضعب نا ىيعملاو . حاورالا

 ةغادلا راطمالا (مدلا) و . عير عج ( حاورالا )و . ىلب لاقف عجر مث اهفعي مل : لاق هسفن بذكا

 ع نرخ ع
 اهنم فرعي ام اورّيخف سينا يدعب احل زتي مل يا (سنالا يدعب اهريغ رادلا ال) هلوق ()

 نوجا تدر الو سلكت مل اهكاو ٠ عمست ام ردت تملكت دق ينال قيمت نع ممص امج الو
 : ضيا ةنطاللا يهو ةبصتنملا (ةلثالا) و٠ لد 1 عضو 2 عضوم (رمغلا) 270

 ما يأ“ ولعل د تا 0 ا 1



 يقزلا لس ىلا نيريهز
 60لوبف تالف اه تمصو .اهناحأ ١ قالي © رذاو

 (0النَس اخي موَتلأيف فان آر - اًوقلأ لاول" :اويلمأ 'اَذإ
 (ماالسَب اضع كلذ هلل حا

 0 | ا 2و < عهد 20 0 0

 (ه)الولف اَهْنَع َبِضاَوَقلَا درت هر امهقوق نم فَدَضَو

2 1 : 
 ري اسس ل ع لس

 لئاح عج (لولا)و . لماوملا (ضانلا )و . اهرومض يف ”يسقلاب اههّبشو بعتلاو لالككا نم
 اهناكف لماوح تزغ نا دعب بعتلا نم ابنوطب يف ام تقلا احنا ديري اغاو لمحت مل يتلا هو
 َنهلها ىلا َنِددَر ( َنيَدا) ىنعمو . لمحت لل اهدالوا اهئاقلال

 )١( تالفاقلا )و . الازم اك اوح ماظع تعفنرا دق فاتكأالا ةعرفم يا ( نشاون هلوقو (
 هسنيأ 5 موصل) هلفقا لاقيو لازلا نم اهماظع ىلع اهدولد تسدي .ْيا تاسايلا

 همار اذا ءىثلا لواح ردصم (لاومجلا) و . هلك ل يللا اوراس يا (اوجلدا اذا) هلوقو (1)

 فيغلا :لوزهملا (ليثضلا)و . هيف ريح ال يذلا فيعضلا (سْكَنلا) و . ةراذلا (راوفلا)و . هحلاعو
 ةعمتجم ديري ( حالسلا عيمج ) لوقو |41 ارام كلف اقص دجوت مل ثحلدا اذا: لوقي ()

 (ليسبلا) و . ةيهادلا.(ضيعلا) و .ةراغلل جالدالا ةليل يا ( كلذ ةليل ) هلوقو . هلك حالسلا عم يا

 : ةدشلا( ةلاسبلا )و - عاجشلا

 نشف حابصلا يف ةراغلل بهاتو لبالا خانا حبصلا ءاضا الل: لوقي ( جلبت الخ) هوقو (9)

 . هاحابص اي :اولاق اذهلو حابصلا نايتف نولوقي كلذلو حابصلا يف الأ نوربغي ال اوناكو هعرد هيلع
 اهبص اذا اهنسو هعرد هيلع نش لاقيو عردلا (ليلشلا)» ف.

 (بضاوقلا) و . ىرخا قوف امسمبل ( فعاض ) ىنعمو . ةغباسلا عردلا ةلثتلاو ةرثثلا (5)

 ١ ةرمدكلا دودحلا ةملثلا ( لولفلا)و . ةعطاقلا فويسلا

 يف هب عردلا هبش قلل( كاملا ) د تحلم نينتلس تيم يل فضا ةةلز2و 03(

 ىلع لوضف امهاف ةغباس يه يا ( هيمدق ىلع يشفت) ُهلوقو . ءاضيب ةلوقصم اهنا ديري هئافص
 .: 1 مطل
 نيذلا ( نوعزاولا ١و . دعب ليلا لسري مم برحلل يبعبل ةعاس ةبدتكلا هنن :لوقي (07)

 نهوثعباو نهليَس اوقلطا يا. (ليبسلا اوّلْخ) هلوقو . اهرخآ ىلع اهوا نوسحيو ليلا نوفكي
 ةراغاا ىف



 ا ل قل دو

 (ةئزرم ا او اود ءارعش 0

 )تلح وهلا اذ لق بوث 0 3 يت 0 ل

 (؟هلتْلَعَو حاَمْرلأ قكملا َنِم تآبت اذا انآ َت تنآ علا و منَ
 : ( براقتملا ن نك هثراع يبا 20 انس حدمي لاقو

 كالوس تالزام ضرح يِذي وأمل تفرع لكتالا نمآ
2 
<2 

 هك ه 1 7 م2 هَ

 (ةدالحم ا نيلوح طر ة نع 1 ني بسمو نيل

 (ه)الوُؤُملا ىضمأ او اهلا 0 م هلا ة نات َكْللا

 (0اَدج هببهرأو لئاو ل يار ذأ 0 قا الق
 2 دو .يدمص و 5 00

 0 ع د

 (م)الوح نيداو 58 نوزغ نعل / لك ل 0 0

 مكحأ اذا لم ردم ل هشمر) م لك يأرو لقع اذ يا(ةرم اذ) هلوق ةو . لبالا (باك) 250030

 1 تاخد اذا يا كدا روهشلا اذا )هلوتو ٠ اهيدارن (اجونج ) و . هئيعب عضوم( لغو 2 ٠

 دجن : يلاغالا ةياور يفو . وزغلا لحت يتلا
 ( قّلعلا) و . يناثلا برشلا (لّدَعلا )و ٠ لوالا برعشلا تن رش يا ( قلعلا نه تان )ةلوقو ()

 :هلاوق ىوري تدباا اذه ىل يفاغالا يفو مدل

 تّلجو كانه 0 0 ٍةديدش دنع سانلا ريخ نيءني :

 80 هلبح ةدقع تار 0 ناوفلا قاذ 3 فدمو

 (كالتتال . عضوم ( ضرح وذ )و. ىلإ ل لراس 0 لولطا تفرعآ: لوقي )١(

 رضرالاب "ىلعاللا ضيا لئثلاو باضتنالا لؤنملاو تابصتنملا
 تدل طرق قعأ] هوقو نبءامالع ( 0 "ناويعتو م يا (نياب) هلوقو 2١

 موس هش لوح هياع ىلا يذلا (ليحلا)و . مدقنو ىضه اذا ءيثلا طرف لاقي نيلوح يذم دعب يا

 ري ثري لوح هياع كإ كك بردكت نر رادلا

 دل م **ماق رّبطتا الو لأفلا يضءاو ليح حرلا نع ينام 3 يصعا : لوقي (9)

 نادجرلاو ةمالسلاب لءافتيف دجاو اي بلاطلا عمسي وا ملاس اي ضيرلا عمسي نا (لأفلا)و
 ةليدجايو هناسرف وزغ ينمأت ال لاو ينب اي دارا ( هسارذا وزغ ى مات الف )هلوقو (5)

 هنم ريهز مرد مهرواحي ناس ناكو ناودعو ىف ا ( ةليدحو ١٠١ هيرذحا

 دعب الا هوزغ نم موقلاب بووي الف هئادعا ىمقا عّيتتي هنال وزنا للظموع: لوقلا 097
 ءاقتأ دخا اذه 0 +اقن اف ةليوط ةدم

 اهيلع ناسرا ال يتلا ( ةلّطعملا )و. اهريغو رغسلا اهثعش دق الخ يفعل (تفغش ) هلوقو 20
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 (اَقَرَو طب اَحْنِمامِدْعُم الو هوب محد يذو برق يذ عنام رحلاو

 ()اًكَدَصهَناَرَقآ نع تملأ بدك ام اذا. َلاَجَرلَأ ذاَطص رثعب تنل

 (ماامتتعأ اوُبراَص ام اذا ىتَح َبَراَص اوُنمْطأ اذار َتَح اوُعَْأ ام معطي

 («زامط قطا اماذإ يدا ط بو يطا | كا و

 اتناألا همك تلال ءامسلا طسو . هارت اندلآ "نما يع لك و
 مق يلككا ن نبا كّذو . ةثراح يلا نب ناتس ما انأ حدع هلوق مهما هحتادم نمو

 نا تاق حمص يع 3 تر ل ا ا

 0 ةديبع وبا ذو همركل + تا# او اهدالب ةتلخداف ةتراطتسا

 هنا ةرم يب ءالع نم يش يل يف معزف لاق ل كك ان ههحو ىلع ماهف ةنس نيسمحو ةئام

 هرثا هموق عنتو تايف طقس ىت> هتليل لوط ماهف لثم عجر هيدا |يللاب هتجالل جرخ
 تار 0 هلوقب ريهز هاثرف اتم َ 4 هودجوف

 مس وو سا --

 (هاتلَصأ مي َناَنطَع ىتَسَت ١ اثم ةيزر ال هزل نا

 قدم قارعتسالا هكتار (نم)و . طباخ اءدعم الو ديري ( ظباخ نم يل الو) هلوق 210

 نحرلا نا هلصاو لك ذه فورعملا انيه ( قرولا )و . فورعملا كاط (طباخلا) و٠. سنملا

 (مدعملا)و . طب ,راخ فورعم الو دب ريغب بلط ن هلك بف تالاف درر ا

 ديعبلاو برقلا ءاطعاب (هفص' و بط امل مدع اذ هتلع>و هتعنم اذا لحرلا تءدعا لاقي عناملا

 ..قتنالا وهو تنللاك نارقألا لع ةمادقالاو ةأرال ف وه لوص احن تل نار2 ل

 اًذك نع لجرلا بدك لاقي ةلمملا قدصي مل يا (ثيللا بّذك) هلوقو . عضوم مسا( ششع)و
 اهقدصي حودمملا اذهف هيلع ةلمملا قدصي ملو هنرق نع عاجشلا عجر اذا : لوقي . ةنع عجر اذا

 | لاتتلا يف ب>اصلا (نرقلا) و

 اونعاطت اذاف مهئعاطي لعب يرلا تحت وه لخد لبتلاب برحلا يف سانلا ىترا اذا:لوقي (#)

 نم لاح لك يف مهيلع ديزي هنا فصي . همزتلاو هنرق قنتعا فويسلاب اوبراضت اذاف فيسلاب براض

 فكرتك لاوخ)
 نم هب ةفصو ام ىعت اذه هناشو اذه ةرءا دارا. ( هتطخي اسي نمك سلو .اذه) هلوقو  (ه.)

 موقلا سلجم ( يدناا)و ."يدنلا طسو ماق اذا هتّطنب ايمي ال ٌهناو ةغالبلاب هفصو مم ةآرحلاو مركلا

 يعمصالا ريذ نع ناتبلا ناذهو
 6 كدي يف ناك نا دبب كنع ءىن تهذ اذا تا ك6



 1 او زابجلاو دج ' ارش هو 1

 ْ ظ

 (م)اقبرلأ اًهقاَنعَأ نعو ةانعلأ يدنا نع كك ل
 َّت هكملدع هوو

 | (هلاقطوس آنآ ى داع ْثداوْغَنِم بن اذا اأو ممر َكَدَو

 ا
 تافرما 1207 صد 2

 د 0 0 ع 1 0

 مو 1 ركل لاكنا لاننا الات ىز فارالل الات )ا ةلوقو . براكلا يق امهملا ىجنو هلبقل
 واكف ضال طاق ءاونآ قيس ؟لوقي . هقافو هبلغ اذا هذب لاقيو كوللا نوذ .سانلا طاشوا
 لكك ف نان رام ال امعال ديدح كلذو ام بس تلطي ' وهف كاولملا

 امج قحل ناف هيوبا ةقباسم يف ليلا نم داوملا ةلرتع حودملا يا (داوحلا وه) هلوقو )١(

 هتدوجو هه ركل كلذ ى 1 هلتق ةقشملاو ةّدشلا ع فلكم ام ىلع اهاواسو

 1 نإ[ لوتس همدقت اذا.نالف لك لككلاو كاملا نراف دكا لاق مهدستا(ليكأ) عر

 امهيعس ملاص نم هامّدق او امهاعف لث» نالروذعم وهف فرشلا يف ةلهملا هيلع اذخاو هاوبا حوددملا
 (عازاك نك

 دق تعال اغيا نوكيو ةرغ هيو يف ناك مركلا نب“ هنا ديري ( ضيبا نغأ) كوق 9 |

 (ةانعل)) و .ضيفلا ريثكل: ربنلا هل تع قع ءاطملا ريثكلا (ضانيفلا) و . بويعلا نم تن ضبا وهف

 ل ل هيف ليوط ليح وهو ةئير عمج (قب كا لذل) 2 لصاو ريسالا وهو ناع

 زينك اهكني يا (كَكَفي ) هلوقو. لالغالل انهه اهراعتساف اهتابءا عضترت الثل مهبلا سوؤر هيف

 هلاع هريغ ىرسا يدافي نا اماو مهقلطيف 0 ىلع نع نأ اما

 سانلا ودغي ام بوني تادنع ار م يا أر سانلا ا 0 اذه لوقب (<)

 هتعاطنو هتدشل هب رب ىا هب اني كلر للا لا (قورطلا)و . . مهقرطي وا

 عمج (دايجلا )و ..ليخلا نم ءاطبلا ىلد دابملا لضف سانلا لّضف يا ( دابملا لْضَف) ةلوقو 8 ( 
 . عوطقملا (نونمملا) و٠ داوللا دض ( ءىلطبلا )و ٠ يرملا نه هدنع اع دوج يذلا وهو داودح

 ن. داوإلا ةلزتع سانلا يف وه : لوقي . د يذلاو يرملا دعب ءىطبب يذلا (قرتلا»و

 تثننم لاقيو . ةعرسلا دعب ءىطب وا لارا عطقإ ثلا نود يرملا ن٠ هدنع ام كيطعي يذلا ليلا

 هزذكتف هنم نوكي ام نعال يا نملا نم اًضنا نؤنمملا نوكيو ةتمطق اذا ءيشلا

 0 كف امك احبس هدجحتا مدع وأ لام ةّلق لد هقلت نا : لوقي ( هتالع لع) ةلوق (5) |

 لاحلا كلت ريغ لع وهو 1



 7 ىنزملا ىللس يبا نب ريهر ا

 | د 0
 ا راو ملأ 0  عوذإلا لع لحم اهْواَم ٍتانرش ْنِم نجري

 هم سو سس مهام دم ا لذ قاس ادهم ه

 0 اهريذو نا اهريحو انسخ اهلك سي ل 3 للي

 (م)ائبولآَو دل أ تاكح تنكح دق اهراَود وكم َلْدكَأ َد ديالا

 (ءااتسع ندب اهو ماوس نم ايدل ار فس اك ا تاع نإ
 هاتتصلاوءاضالاو راودلا شن ”ةلشلسم اوس ا ل

 )كوسا هن ايو كولا الان شح انك ىلا ذا ا |

 هيلع عيرلا بوبهو ءاملا
 ذزتي فّلكعملا 2ك (ةرشلا) و. عدافضلا يف ىع ( تابرش نم 1 ) هلوقو 2(

 لآ يرضي يضخ يا (لدتط) ةلوكو  ءللا ٠ تركو هلبنللا ىر نورك كا دكت ءكلخلا رش
 قرغلا ةفا_ذي عدافضلا جورخ نا موت (اقرغلاو مغلا نفذي) لوقو . ءاملا هيف ثكمي ام ةرثكك ةربغلا
 تناك ناو قزغلا, هركذب كلذ ىلا راشاف هئاهتناو. ءاملا ةرثكب سيل كلذ لاق امنا لاقيو طلغف

 اقدغلاو تلا : ىو ريو ٠ مطقني ال اهءام نا ىلا ةراشا عدافض تاذ تابرشلا لءح اناو . كلذ فاختال

 عود تملا فصو ف ذخاو هيف ناك امع لب برضا ( سدق ريخ 0-50 لبد ةلوق 2(«

 ميمداع نم اذهو

 اهلككات يأ اهرباود كنت ىح اجاذعيو وردا يف اهدوتب يا( للا دئاقلا ). مس

 ةمكسحلاو تاَكَح ال لعج ( ثيكحا) ىنعمو . رفاوملا رخاوا ( رباودلا )و . اهبف رثاوتو ضزالا
 لاقيو ناّثككا هبش (قبألا)و . دلملا نم عطش ام (ّديقلا) و . نَسَرلا نم فنآلا ىلع نوكت تلا
 ىنعملا : ليقو, . فاضملا ماقم هيل) فاضملا ماقاو فذ قبالا تاكحو دقلا تاكح داراو ِبّنقا) وه
 قءالاو دقلا نم تامكملا هده تدكحا اك قاتلا ا دعو هكيفلا ف للا هله كحل

 ”ةتيدسلا هاا 20 رماق ديغل اهدالوا يقلت يتلا ( جدلا ) ا
 لبالا نوكدي اوناكو اهوداق يا (اهوبنج ) :هلوقو اهلمح نابتسا يتلا هو قوقع عج ( ققعلا )و

 لوط نم اًجدخ ليزا | 0 تعجرف اًمقُع اًنامس ليلا هذه تزغ:لوقي.ليخلا نودوقيو |

 امغاو ققع ثانالا عيج نا الو ثانا ليلا عيمج نا دري 1 / (اقةع ) هلوقو . ةقشاا دعبوؤزغلا

 اج ازذ يا ( اهب بوي ىتح ) هوقو .اهبعتو اهءانع ةدشو اهعيمح دهب سخبل ققعلا ركذ صخ

 اهحراوج تعجوو تديغت دقو وزغا) نم اج عجم نا ىلا حودمملا
 عم ) جوملا) و٠ اهءايعاو اهديح ةدشل اهل جاتحت ال امال اهل ناسرا ال ىتلا ( ةللطعمل) (5)

 | (قفصلا و ذخنلا يف قرع وهو ََن عمج (ءاضالا)و ٠ لان كو يتلا ضو ءاحوعو جوعا

 ا نطبلا لب ام ىلعالا دالا نود داح وهو نطبلا قافص عمج

 ا ا.يضراعي يا كك هاب نيارملاب داراو . ةياغلا عل وأشلاو يي رآلا نم قطا (وأشل) 050



1 2 : 0 
 1 (ةنزم) قارعلاو زاجحلاو دن ءارعش هم 15

 ده 5 9 تير ه اسود 3 تاس والا 2 -ِ 2 7 ص

 (١ذامص ةنج ىفست مصاونلا نم ٍةلتقم رع يف ىّتبَع نأك

 الك ايار انك ةلاخأ نيا اهناتث يف يرق ءاعزلا ولع
 ماتحس عر 3 00 برَعَو بق هب نودغ َناَوَعَأَو عام 7

 يع صم أ 2

 («)اًمتعلاو تاع دع

 (0) اند عَ ُهاَدَي قارن لع :تردق الك نق لبو
 ما سه ]ل هَ مس

 (هلاّقْطُن هن ام يف + ى ياو َوبَح ُهْعداَمْص ومحل لودج يف 1

 باكرلا نم وا يديالا نم لاحلا ىلع ةيناد

 ليتف ىألم ولدلا جرذت ةرهام امال اهصخ اغاو لمعلا ةرثكب تاَلُذ يتلا ( ةلّدقلا ) 00
 (ةّنملا)و ٠ دالا اهنه ىقَب الف وادل) نر اف اهرماف ترطعو رت ةبعصلاو اهمحاوت نه

 "1 ك1 انو تلا مالا ةرثك ىلا ,جوحا 201 لخلل نفح اعاو لجتلا انيك اع داراز ,ناتسبا

 (قحسلاب ) دقي مو . كلاطو انكم اهتدي رح تمهذ يلا ةلخنلا هو قود عم ( قحسل لا)و

 ةيقاقلل اهركذ اًعاو ىنعه ىلا

 اهبتبقب هيفرط دحا قثوا دق يذلا لبحلا (ةيانثلا) و. لبحلا دع يا(ءاشرلا وطق)» (؟)

 تنثي ال يذلا ( قلقلا» و . بهذي و ءي يذلا دئارلا »و . ةركبلا ( ةلاحملا) و . ولدلا يف رخخآلاو

 ىلا يئادر يف ت>رخ لوقت اكلهتيانخ اهيلعو يا اهتيانث انث يف هو بقثاا يرجت يا (اهتيانث يف) هلوقو

 يئادر يمو ( وا) يئادر ّلعو دي رت نالف

 ا اهلع ىقتسي يل ةقانلا هذهل يا ( ( عاتم اخل) هلوق 22١

 «اةلا) ةلوقو . هتندرم رادلاو يدم وهو همظعلا واذلا (ترقلا) و ؛ ةيناسلا ةادا ( بتقلا)و
 اودغ لوقي نا ةكفا ولو ناوعالا تاعا# دارا (هب نودغ ةلوق) و . هناليس ل يا

 نسحا ناكك ناوعالا ظفل لع

 اهقنع تدم اهقحلي نا تفاخ الكف اهفوسي يا اهود قئاس ةفانلا هذه فلخو : لوقي (9)

 نم وجنتل اهريس يف تدهتجاو اهبلصو
 وهو اهيف ام بصيف اهذخايو اهاّقلتي يا ولذلا لَّجْقي لباق اهلو يا (ىنغتي لياق)و هلوق (8)

 من يف نالعجت ناتشخ شو ةوقرع عمج (يقارعلا) و. عرشو ةقاثلا برطتف 01 هادف للع ىتك

 لودحلا يفولادلا بص ( قفد ) ىنعمو . تضبقو تلصو يا (تردق ) . هلوؤو لبحلا امهيف دقوا رلذلا

 قغتب يف ريمضاا نم لاحلا ىلع( عاق ) بصن و

 ( يراوج ا وبح ) ةلوقو . لودج يف برغلا ءام بصي يا (لودج يف ليحي ) هلوق (5)

 (قّطنلا)و . اوعلاذا نايصلاو ءاسنلا نم يراوملا' لدنت اك تثنو وبمت عدافضلا نا ديرب

 ةرئاك عم كلذ نوكي اغاو اضعب اهضءب ولعي تاجرد اهنال قاطنلا مهب اههّبش ءاملا ولعت يتلا قئارطلا



 ءواد هد

 (وااتلَغ دقن هرلَأ ىس مننا ل كلكم دا نهرب َكَتمَراَفَو

 (0) اَنَأَح اًنِهاَو اًنم بَل محا 5 51 كسملَحآَو
 هام

 (*) اًمْشَع نم 0 نا ةاعالم ند 1 يذب ىةارت تم
 م

 (4) رح ادام يف ُي 3 : َاذاَح هام ارم ديجي

 ا 0 56 . تملأ ىكأ دب انك

 (هلاَتنَد اَلَو اًرطال 3 0 اع اهوا ع هانم ش
 قلع, كار نم ,دموب باكرلا يدب تطب

 (ماََرِح مهران لع هادا ضي " مدا .اهقدنا كدت ل
 هلوق فو ٠ هتلع ام ءانإ بح نم هبلق قلع يآ ( قاع اه ) و. قرفتو عطقنا يا ةقرفلا نم لعفنا
 ماجإلا نه هظفل يف امل ةغلابم قلع. ام

 (قلغ دق)و. اًدبا كني الف هتنيتراو هب تبهذ يا ٌُهبلق نهرلاب دارا (نهرب كتقرافن) )١(
 كفي. ملو لجالا قاف لجا ىلا نهر مهنم لجرلا نهتنا اذا ةيلهاملا لها ناكو . كاكف هل نكي مل
 هب برض كلذلف اًدبا 1 نا هيحاصل نكي مله هلقح نم ايو نة را توما هحاش ل

 فيءضلا (نهاولا)» .(") لثملا ريهز

 كقوش جيهتل ر هاظتت يا ىعءارتتو كل ود.2 تاعجح يا (لاض يذب ىءارت تماق) ()

 يربلا ردسلا ( لاضلا)و . كنزح ركآتو

 ١>( ةلذاخلا )و . ءاضيبلا ( ءامدالا)و . لازغ تاذ ةيبظ قدعبي/ىءارت تماق يا( ةلزغم ديجبأ (

 قئاح نورك نسحاو اهدلو ىلع تماقاو خطتلا تاذخ يتلا ٠ يوكو دحنا يذلا (نداشلا)و

 ا نم ذخأي نيا يرديال يذلا ضرالاب قصالنا (قردملا) و. يثملا لع

 سافغتو دسفي نا ىلا ًاًقيتع 00 بارشا) كلذ زواجي م يا ( امتع نادعي ال) (6)

 ١( ١)الناجود( ميشلا) و .رمخلا هيف لمجت ءانإ 0 ليقو رمخلا نم جرذي ام لوا (
 لبإلا هيف تلاب ام (قرطلا )و. ةّكم قييرط, هو رابآلا بذعا نم رثب مسا (ةئيل ) و٠: درابلا ءاملا

 ترعبو ٠ تبذعو تّقرف درابلا اما اذه رمخلا ىلع اودبص يا (ةاقسلا جش »و .ردكلا ( قئرلا)و
 رظناو مهظملا 0 ىنعمو ”هوقراف نيذلا طادلا فصو ىلا عجر «( مهقمرا كتلز ام) ل

 . داو مءا ( سكر ) و ٠ ةلحار ةدحاولاو اهيلع لحري تل ( ىلبالا بتاكرلا >و . مهقارفل نزح مهيلا
 تطبه يا (باكرلا يدبا تطبه) ءاودو . نيل بج نيب ضرالا نم نئمطملا ( قلافلاو م
 ءاضعالا رئابو لجرالا نود اهصني لو نزولل يديالا محقاو باكرلا

 ةقزح اهتدحاو تاعاملا (قّزملا) و . نالبج وا ناعضوم ( مداو ىرورش) (4
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 ه«سو

 (ةنز زم ) قا ارعلاو زاحطاو دجن ءارعش

 الو يقح ىعرإف يع ناب سبلو ملعت ام كلذ يف "يلع نوكيت ينتلطبف هركك د ام ينم ىريي

 ىرغصلا ينعي ةسييب يل يعدا كيلع هلل كرا يوق : لاك. كافستف ءازو يف كراج

 ىلع كلذ تضرع دق يلا : اهل لاقف ٠ كاذو تنا : تلاقف . اهل لاق مي : اهل لاف ١ اب ىلاف
 ةعشرا ادي عانصلا اهجو ةيمملا هللاو ينككامتلاقم اه زكذي ميو: تلاقف . هاتباف كيتخا
 ءانيلا جرخ مث كيلع هللا كراب : : لاف . ريم هيلع هللا فلخل الف ينتلط ناف با ةيسملا اًتلخ
 ملصتو اهئيهت نا اهعا ىصاف ٠ تلبق دق : لاق ٠ سوا تنب ةسنب ثراح اي كتتجّوز دق: لاقف

 هلا تادا الذ هيلا اه ثعب تيه ايف: هابا هلزناو هل برُشف تقر 5 نم

 ٠ كلذ فكو: تلق“ هللا آل : لاق ٠ كش نم تغرفأ تاقق يلا 00

 صاف : لاق٠ نوكي ال ام هللاو اذه ىنوخاو يلا ا اهلا يدب تل

 اه'لدعو تمدقتف ا هللا ءاش ام انرسف انعم اهب انلحرو اناتراف ةلحرلاب
 يل تلاق : لاق٠ 8 تاق ٠ هللو ال : لاق ٠ تغرفا : تلتف يب قل نا ثبل اف قيرطلا نع
 رع منغلا جدو رد ع هللاو ال ةذيخالا ةيسلا وا 2 ل 0 أ

 ةأرأأ نوكت نا وجراو 0 يلا هللاو : تلق يلثل لعيب ا را
 00 لخد مث منغلاو لبالا رضحاف اندالب انتح ىتح انلحرف٠ هلل اك | ةيجحم

 نم انرضحا دق : اهل تاقو اهديرا اهيلع تلخد : لاق ٠ ملو : تاق ال : لاق ٠ تغرفا : تاقف
 فكو : تلق. كيف هارا ال ام فرشلا نم يل تكذ.دقل هللاو : تلاتف .نيرت دق ام لاملا
 7 كايدو سع بح مانا يف كلذو اهضعب لتقت برعلاو ءاسنلا حاكتل غرفتأ : تلاق
 ناف كساها ىلا عجرا مث مهن ص اف موقلا ءالؤه ىلا جرخا : تلاق .اذام نوكف : تلق
 تا انب حيرخاف : لاق ًالوق تلاق دلو القعو ةمه ىرآل يللا هللو : تاقف٠ كتوفب

 وه نمم لضفلا ذخر يف ىلتتلا اوبستحي نا ىلع اوهطصاذ ملصلاب مهن ايف انيشف موقلا انتا |
 ركذلا لاب انف رصناف نينس ٌتاللث يف ريعب فالا ةثالث تناكف تامدلا مهنع انلمت هيلع ا

 هتديصق ىملس يلا نب ريهز هيف لاقو٠ كلذب لوحده زيزعلا دمع نب دمحم لاق

 » ماكت مل ةنمد فوا ما نمأ «

 : ( طيسبلا نم ) هلوق هيف ينغو هتوخاو .هاباو 0 امو
 هلو م

 ()اًقلَع ام < ١ نيدو او 0 ل بلس أ



 ينزملا 1 نب ريح

 لبالا ذخأت :ًالاتم . مككَسق ناكم ةواتتت يبا ما مكيلا بحا لبالا : مكيلا لسما دق اغا

 امرهو ثراحلا حدع ريهز لوق نيح كلذف مما متو انموق حلاصنو

 « ملكت مل ةنمد قوأ أ نمأ «”

 دعب كلذ عبات مث امره اهب حدم ةديصق لوا يثو

 1 د اند : لآ هذه نم مت هتاورو ةصقلا هذهب يلع نب نسما ربخا دقو

 يندريف دحأ ىلا بطخا ينارتأ : ةثراح يلا نب فوع نب :ثرالسا لاق: لاق يقرع مساقلا
 هول تراك لانك يلناطلا مأل نب ةثراح نب سوا : :لاق٠ كاذ نمو لاق“ معن : 30

 ا ثرالحا ىأر ايلف هلزنم ىف هادجوف هدالب يف ةثراح نب سوا انتا ىتح اكرف لعفف انب لحرا

 | ايطاخ تتنج : لاق ثراح اب كب ءاج ام . كيو : لاق ٠ ثراح اب كلب اًبحرم : لاق فوع نبا
 |( سع نم تناكذ (صغم ها | ىلع سوا لخدو' 0 كانه تسل :لاق

 نب ثراملا برعلا ديس كاذ : :لاق هملكت ملو لطت ماف كيلع فقو ل :تلاقف

 ٠ فنكو : تلاق ٠ قمحتسا هنا :لاق٠ م تلاق٠ يرما ةثراح يلا نب كوع

 ديس حوت ل اذاف : تااق: معن : لا .كتانب جوزي نا ديرتق أ: تلاق . اطاخ يفءاج : لاق

 | ةقحل : تلاق .٠ اذاع : لاق كنم ناك ام كرادتف : تلاق ١ كلذ ناك دق . نف : لاق ٠ برعلا

 / ماب اضغم يتتيقل كلنا هل لوقت : تلاق ٠ هيلا طرف ام ينم طرف دقو فيكو : لاق» هدزتف

 تس دار فرصا اسس نال نال ل ل مدقت م

 تناح ذا ريسأل يف هللاوذ : ناتس نب ةجراخ لاق .امهتا يف نكرف : لعق هتاف تلبحا ام
 فاد راح نا نأ اذه : هل تلتف ع ينملكي امو ثرالل ىلع تابقآف ةحارف ةتافتلا ىف

 انفقوف ٠ ةعاس يلع عيد ثراح اب حاص هيلع فقال انآر الذ رض ما هب عنصن امو :لاق» 0

 يع ىعدا : هتجوزا "لاق هلزام لد 1 انوا ن نا ينغلف و عجرف مالككا كلذب هملكُف هل

 دق برعلا تاداس نم ديس فوع نب ثرالحا اذه ةينب اب : لاقف ٠ هتتاف هتانب ريكاال ةنالف يل -

 ٠ لو :لاق- لعفت ال :تلاق نيلوقت اف نم كجّوزا نا تدرا دقو طاخ اًءلاطيفءاج

 ْ سسلو ى د يف هع ةنب تسلو ةدهعلا ضعب يقلخ يفد ةّدر يجو يف أر | يىلال : تلاق

 | كلذ يف "يلع نوكت ينقلطيف ”هركبام ينم ىري نا نمآ الو .كنم يبتسيف دليلا يف كراجب
 ا اهتعدف ىطسولا هتنبال ةنالف يل يعدا كياع هللا كرا يوق : لاق هيف ام

| 

 نا نمآالو ةعانص يدبب تسيلو' ءاقرخ يفلا : تلاقو اهلوج لثمب هتاجاف اهتخال هلرق لثم
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 تم
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 ءو 00 دع هو

 0( 1 ف هصق وا هتدارز ا تماص نم ىَّر نناكو

 («رمدلو مة رمان مل د ةقصنو فصن ىف ناسل
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 ساس ص اس سة ع6 ص سس سس سه َ

 )مخي ةهافسألا دع قتلا نإَو ب 1 ال | ةانش ن

 ك1 ل

 (عمريس موي لام ال ا نمو مدعو ل تا 3

 لادا يبدعلا سباخ نب درو ناك لاق ةديبع ودا ينثّدح:ن ا وبا مرتالا لاق

 نا مْضْمَض نب نصح فلحو حن اصلا لبق نايبذو سع رجاشتف يرملا من نب مر

 مى بلاغ ينب نم مث سبع يب نم الاجر وا سباح نب درو لقي ىتح ةسأر لضال

 ىلع لقاف (5) ةثراح يلا نب فوع نب ثراحا ةلارلعا لمح دقو دك كلذ ىلع ملطي

 نم ا عج هل اتق“ . مان نب نيَصمت لزن تح مدزخم ينب دحا من 6 سلع ل نم لحجر

 ينب ىلا بستنا ىتح بسنتني لزي ملف سبع يا نم :لاق٠ يسع: لاق لجرلا اهيا تنا

 يب غلبد امييلع دتشاف نانس نب مرهو فوع نب تزاطا كلذ غلب و ٠ نيصح هلتقف للاغ

 مهناو مههحاص لتق نم مهلع دتشا دق امو هيلا مهيركر هغلب الف ثرالا وحن اويكرف سبع

 ىحأأ لبالا مهل لق: لوسرلل لاقو هنبا اهعم لبالا نم ةئاع مهلا ثعب ثراملا لتق نوديري

 نا د اب :دايذ نب عيبرلا م هل لاتف ٠ كلذ 8 لاق ىتح لوسرلا ليقف مكسفنا م ا مكيلا

  انازتلا نأو قمل ةقالحا نيا فني مو مل سانلا ىلع ىفني نأ ن نانو قاخ يرسل ناك امهنو

 نس: لاقف خلا 0 ريهز لوق ُهنع هللا يضر نا نانع لسنا : يئاطلا ديز وبا لاقو

 سانلا هب ثّدَحتل تب فوح يف اًدب/لخد لجزلا ناولف قدصو ربهز

 نئكو نييك لاثشم نب راك نايرخا ناتغل اهيفو ماهفتسالاو ربالا يف م اهانعم ( نئاك) 00
 ىلع هتدايز روظت الو هتومص كبجعي تماص 9 لوقي ٠ توكسلا (تمصلا )و٠ نعمك لات

 0 ِِك هريغ نع هناصقنو هربغ

 نانَّدلاو ناسللا هي رغصاب ملا اغا مملوق ىلا ةراشا اذه (9)

 ميشلا ةهافس دعب ملح ال: لوقي . كي رغلإا ىف لصألا هنال ركلاب فوتوملا ميلا كّرح (سر
 اهفس ناك ناو .قفلاو ٠ توملا الا بشلا دعب لاح ال. هنال ةملح ىهترياال اهيفس خيشلا ناك اذا ينعي
 :سودقلا دبع نب حل لوق ىنعملا اذه فو . اًراقوو امل> هببش 6

 هر ىف ىراونا نخ ةقالخا كرش ال يشل او

 اندم مت هب ٌمدِيْف مككورد» عينأس : لوقي . رداصللا ةيلبا نم لاعفتو ل كلا ( لاكتلا) ع(

 ةلاممال لاونلا نع موي مدي لاّوسلا رك نمو لاونلا ىلا مدعو لائوسلا ىلا

 1 ا
 ١ (ةئر ره ”) قارملاو اجلا دج ءارعش 010 ْ

 1 نانس نب ةثراح هوخا لب ليقو (ه)
,0 3 



 6 لى يبا ني حر

 00مل ءاَّسلا َبَسأ ماو ولو همي الا َببْسأ باه ْنَمَو

 اوتو هلع ان ةدح نكي دلغأ ريغ ف فول لن
 (ك)مّد لك تو يلاوعلا يطب .هَناَقجاَجْرلآَفارْظا صعي ْنَمَ

 موو ت2 ةدطو دا ا كرما 2 00-21 ا

 (4) ملظي سانلا ماظب ال نمو مدهي هحالسإ هّضوح نع دذي ال نمو
 ه« رز 02 52 . كد <16" تر عَ 3 58 ند 5 هدهمه يدم

 (ه)مركي ال ةيسفن 1 نمو ةمهدص اودع بسكي برتغي نمو
-. 

25-2 7-0-8 

 (ه)مدش

- - - 
 200 3 : 2 هما اه + ه5 ه م هو بدور ه نر
 لذلأ نم اموي اهفعب الو هسفن سانلا لجرتس لرب نمو

 م سانا لع قت الح ولحن طن تا
 هئادسإ يف ددرتي ال صلاخ رب ىلآ هباق يده

 تاما كفاخ نم: لوقي :اهبحاوت ( ءانبلا :تايسإزو ..ةرتغ ىلا يال سوت اه (سسلا )ا 0
 (يسينملا هتلان. ةينملا بابسا فاخ نم ديري .اهنم اًرإرف ةاقرمب ءاملا دعص ولو ةلاحمال هتلان ةينملا

 اهقلي ةينملا بايسا باه نمو : ىوريو . اهفخي م اذا هتلان

 ناسحالل اما نكي م نم ىلا نسحا نم ينعي اهقدتسا نم ريغ يف هيدايا عضو نم: لوقي (7)
 مَدَتلا هعفنيالو نسحملا مدني ذئيحو هدمحي لو همذ يا دمحلا عضوم مذلا هلا نسحأ يذلا عضو

 اهيف نوكي يتلا رلا (ةيااع)و . جيرلا لفسا يف يتلا ةديدحلا يصو جن عج (جاجرلا» مد
 ءايلا ناكساب (يلاوعلا ) هلوقو . لي وطأ) عطاقلا نائسلا مذهللاو . يلاوعلا عمجلاو هتافاس دض نانسلا

 فارطا عطب مل نم : لوقي . عيطي لوعف» ةنال بصنلاب يلاوعلا لوقي نا هقح ناك ناو ةرورشلل
 ليق . برملا هتلاذ حلصلا ىلا نم ينعي لاوطلا ةنسالا نهيف تكر يتلا حامرلا يلاوع عاطا جاجرلا
 ىسو اهتبحاص وحن حامرلا جاحز امبنم دحاو لك ددَش ناتتفلا اهنم تقتلا اذا برعلا تناك
 ةنسالاب اتلتتقاو حامرلا امهنم لك بلق لاتقلا الا اتبا ناف حلصلا يف نوعاسلا

 مدهنا هحالس هضوح نع هئادعا 0 م نه : لوقي . مرحلا ضوحلاب داراو منملا (دوذلا)» (<)

 هعرح عاض هعرح محي مل نم ينعي. سانلا هملظ سانلا ملظ نع هسفن فك نمو ةضوح

 بنجتب «سفن مركي ال نمو هقداصيف هودع ىلا يجتليو رطضي هموق نع دعبي نمو (5)
 هءاركاا بجيال اياندلاو سئاسملا نع بنهب ال نم ىنعي . سانلا همركي ال لئاذرلا

 سانلل ةاحارلاك هسفن لمجي لزي ل نمو : لوقي . ةلحارلاكه سفن لعجي يا (لحرتسي) ١(
 _ :ىوريو“ يفزوزلا هركذي / تببلا اذهو . كلذ ىلع مدني لذلا نم اهفعي الو

 مآسي رهدلا نم موي اهنغي الو " هسفن سانا لمحتتسي لزي مل نمو

 هروما يف سانا) ىلع لقثي يا (سانلا لمحتسي)و
 | اوحبقتساف دكوتلل ةيناثلا اءو طرشلل ىلوالا اف امام ( ام ) يف لصالا :ليلخلا لاق (*)

 ١١ : لوقي . ةعيطلا ( ةقياللا) و .اممم اولاقف ءاه فلالا نه اولدباف دحاو امهظفاو امهنيب اوعمجي نا



 0 مالو م م سس

 بصت نم م ءاوشَع طبخانأت آت 5

 وسما 0 0

 26- ه تع

 2 نييورعلا لب 7 نمو

 )ماسي كل انآ ل كا
 0 محد يف ام أع نَع ينك

 مولع هسا ه 6 - خه ص

 (”)عرهيف رمعب 2 هتف

 0 ا بانآ سر

 0 هدسوو ,

 (0) مش مثلا تال ن هو هرهب
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 ا كهنع نعتسل وق ًّظ 0 لد لصف اذ كلي

0 50 

 00م ل ربل نامُطَم لا هباق كبي نمو ممذي د نمو

 اكد( كلل [[ا) . دئارتلاو قاكملا ( تفلاكتلا) و هنللم هماسأ ءىتلا (تملس) .(9)

 هيلتلا انه دب داراو تلق. بالا نع نغشتسم دحام عاجم كنا ينعي جدك وهو : حاحصلا فو . مويلع

 ةلاعم ال ربكلا 11 لك هن كيلاعل ضاع ندو اهدتزنسو ءاتللا اشم كللم : لونا مالغالاو

 لهاج دغ يف ِتآ وه ام ملح نع يننكو ربغو ىغم اجو رضح ام يلع 0 20
 ١ خلا مويا ملع ملعاو : ىوريو

 طبخت يهف البا اماما سصبت ال يتلا ةقانلا يهو ءاوشع طبخ هنمو ديلاب برشا( طقلا) 3-3
 لاشا او كلذ رع وا هنح وا اعيش تلو اميرو ةارمن تدرت اكرر ءيش لك اهيديب

 . ءينلا يف تفاهتملاو هب رعشب 0 ءالا نع ضرعن' قدا ءاوشع طخ لف كدا

 : هريدقت تيارا يناثلا لوعفملا عقو» عقو ردص٠ ( ءاوشع طبخ ) هلوقو . رمعلا ليدوطت (ريمعتلا)و

 ىلع سائلا بيصت امنا ىنعي ءاوشع طبيخ طخ اياثملا تيآر : لوقب ٠ ءاندع لك لف ط2 طق

 نمو هتكلها ايانملا هتباصا نم : لاق م. ةريصب ريغ ىلع ءايثالا أطت ةقانلا هذه نا يك قسن ريغ
 مرا غلبيف هرمع لوطي هتأطخا

 ؟ ناتسالا يو سارضالا» ديدشل) ع 0 ةارادملاو قّقرتلا ( ةعئاصملا) (<)

 سارضاب ضعي رومالا نم ريثك يف مهرادي مو سانلاب قفرتي ال نم : لوقي . ريعبلا كح ( الراو
 هولتك امبرو ورهف مهنا ديري . مسنمب ًاظويو

 : لوقي . ضرعلل وا فورعملل هرفي يف ءانلاو هترثك يا (اًرذَو ةرثآ ءيثشلا ترفو) (5)

 ا رد لا ةحرع ناكل وا نات | رثكي لاجرلا مذ نع هيحردل (ظفاج هناسحا لعدم نمو
 متشلاو مذلل ا ا ووردت لاك نموا هرم ناص هفورغم لذب نم ينعي . متش هايا سانلا متش

 مذو هنع يغتسا هب لخسف لامو لضف اذ 0 لوقي 350(

 يدهعب اوفواو : لاق نآرقلا ةغل 9 اهتدوجا ةيناثلاو . ناتغل هب تقفاد دهملاب تيفو (9)

 ضفي نمو : ىوريو .٠ قيرطلل ةتيدهو قيرطلا ىلا هتيدهو ا ةنده : لاقي ٠ لعب فوا

 دو مذ هقحلا مل هدهعب فوا نم لوقي . ددرتل) مجمتلاو . هصلاخ ربلا نئمطمو . للطي ىإ ةيلخ 1



 لا 0 00 5

 امتلأ ل - ناديت مد 0 ميل ترج ام ماكرو

 0 ا نئاالو ٠ مهن ب بهكَوالو لف م3 ىف تْوْلَأ يف كراش الو

 0 ركب ِتاَمِلاَص لام تايحص ميا ايضآ مها كَم

 () مكي يلابلأ ىَدحاتقَرط اذا مهيرعا سأل مصب لاح ل
 سم * هه 5 ك2 6< 2ك
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 (ه) ملي مل ينال الو مهي هلت كرد 0 ا

 لييولا الككا ةلرقمب احل دادمتسالاو ةيئاث برحلا ىلع مهءزع لعج مث ايتام ُهل دادعتسالاب اواغتشاو . ||
 لاقف ىلتقلا تايد اوطعا نيذلا حدم ىلا داعو مالكلا اذه نع ٍبرضآ م ميخولا

 كفسب مهيلع تنج ام محاكر نا تناك مدد لوقي ٠ لجد وا عضوم ( مّلثلا ) 2010 |

 مهننب حلصلل 811 تاتا 0 اوع ربت اغاو مهن« اًدحا مهحامر لتقي مل يا. نيمسلا ءالوه ءامد

 نيروكذلا ءالوه لك يف ةكارش امل عقن مل مهحامر ىنعي حامرلل تكراش يف ثنناتلا 00 |

 موقلا يف اركراش الو: ىوريو . سعع نم مهلكو |
 نع مدلا لقعت امنال الع ةيدلا تيمس ةيدلا يو ُهلقع نوُدوي يا ( هنولقعي) (س) |

 ىلا لبالاب قا ناك ةيدلا يدوي ىذلا يا يداولا نال اًلَقع تيمس ليقو هسمتو هنقحمت يا كفسلا
 تناك ناو .اًلتع ةيدلا تيمس مث لوقعم ىنعمب لوقلا اذه ىلع لْقَمف اهاقمب كانه اهلقميف ليثقلا ةينفا
 ' تولع ى) ( علط لكأ تعلط )و .هانركذ ام لصالاو يعمصالا لوق اذهو . ريناندو مارد

 هدمب ام هريسفي لعف رامماب بوصنم (اَّلُك ) لوقو . هيف قيرطلإو لبملا فنا عطقنم (مرخلا) و
 تاحي#ب ةيدلا نودئوي يا لقعلا نولقعي نيلقاعلا نم دحاو لكىرا : لوقي . مارا الك ىرا : هريدقت ا

 ىلتقلا ءايلوا ىلا اهقوس دنع لابملا قيرط ولعت لبا |[
 : :ىوري ريهز ناويد فو

 متصما مهلا دنت فل هلالع ١" يسواتما .اوجما مانا الكف
 مرخمي تاعلاط لام تاحيعس ةمارغ موقل موق ىلا ا

 مانلا ( مّمصملا) و ءي كلا دعب ءيتلا ( ةمالعلا 2

 نالف قرط )و: ظفحلا ( ةمصعلا) و . با دعصو تاك لداح ةنح لزانلا ( لالا) ١+(

 لجال ىلاقلا نولقعي : لوةب . مصعي لعاف مهرماو .نولقعيب قلعتي ( يل ) هلوقو . اليل ءاج اذا ( ًقورط

 ينعي . مظع بطخو عيظف ساب يلابللا ىدحا تتا اذا م ءافلحو مها ريح ممرءا ظفحي نيلزان يح
 يلايللا ىدحا تعاط اذا : ىوريو ٠ مهوظفح ةيئان مهتبان اذا

 ربخ عفرلاب (مارك) هلوقو . نالذلا ( مالسالا»و . هانعمب لبتلاو دقحلا (نغضلا) (8)
 كردي الف مارك مه: لوقي . يبل اتمن نوكي نا ىلع رجلا زوجيو مارك م ةريدقت فوذحم ادتبل

 هورصن لب مهتافلحو مهنا ريج نم مهتاع ىنح نم. اولذخي مو مهدنع ةرآك ةوادعلاو دقحلا هاك ا

 ورد رتل فادلق ماك كلا ءوس همار نمم هوعئمو أ



> 

 00مم 0 200 00 و 1

 مّن ' هداَعْظا كك 7 فدع مالسلا ع لسا يدلل

 0 ملفي ملظأ 1 الا اعيرَس هن 00 0 ءيرجح

 رد مالشأب 1 اًراَمع ارو 2 اذا ١ ىتح - مها اوعر

 هممدع.» ع ا هرسو س تاس © نت صل

 (ه) مو لبوتسم الح ىلإ اوردصا 9 منيب 15 اوضمف

 راك موو ظني ماو ىوريو. ياي لا هيلع لمح يا (هيلع دشال 2010(

 ءامعا نم مسا معشق ما مهضعب لاقو . ةينلا ( معشق كارو هناك توا عزفت ماو : اضا ىو رو

 ماقاو فوصوملا فذحت تويب لها دارا (اًنويب )هلوقو ٠ تقلا لعاف وهو برحلا اهب ديريو ةيهادلا

 هب يقلي رفاسملا نال لزاملا وهو لحرلا اهئاقلا عضو» يا (اهلحر تقلا ثيح ) هلوقو . هماقم ةفصلا

 قلل ل ةربتك نوم عزفي ماو هلتق ا لجرلا ىلع نيصح لمعت لوقي . هلحر

 ةينلا هيف تاح تبب ريغل ضرعتي مل هنا ديري . نيصح هلتق نع ةينملا هيف

 اثلقف الإو ةرقلا وفو ةكرشلا نم كئاش .هلضا جالسا مات يا ( حالسلا يكاش) ()
 اطاتلا رو لتر فورملاو عئاقولا ىلا !"ريثكح هب فّذذقي يذلا (فذقملا) و. ماللا عضوم نيعلا

 ( ملقتلا» و٠ . نسا اذا هيفتك نيب بكادتلا رعشلا يو دسالا و عج (دبللا) و. 2

 مضمض نب نيصح فص . فيعض يا اضيا رافلالا مّلقمو رفظلا مولقم لحرو . ةرثكلل دّدش

 اك دبل ل بورحلا ىلا هب ىبري نال حلصي حالسلا ماث.دسا هناك لحر نع ناك لاك 0

 فعض هيرثعي ال يوق عاجش هنا ا عطقت مل رافظا دسالل نوكي

 حرط ةمزج ةمالعو طرشلاب موزع (دبيال) هلوقو . ةعاجتلا ةأرجلاو دسال تعن ( هيرج) ١
 1مم لوقي . طرشلا باوج ( ملظي )و افلا ةلهسملا ةزمسلا
 حيبقت ىلاعجرو مغمض نب نيصح ةصق نع برذا مث هئانقل اًراهظا سانلا ملظأ دحا هملظي مل ناو

 حلصلاب ماصتعالا ىلع ضيرختلاو برحلا ةروص
 وهو نيدرولا نيب ام (ء ءمظلا)و ٠ ضيا لكلا ةيشاملا ثيعرو (ًالكلا ةيشاملا تعر ) لاقب (<)

 يا (« ىَرغت هلوقو . ريثكل | ءاملا وهو رس عج (راغلا) و٠ ةبونلا ةياغ ىلا ءاملا نع لبالا سح

 قح ًالكلا مهّلبا اوعر: تلاوقي .راغ ةفص وهو ًاقيقمت نيئاتلا ىدحا ا ىرتتت هلصاومم

 مهنا صيخاتلاو ةراعتسا هلك ءامدلا كفسو حالسلا لامعتساب قشنت ةريثك هايم اهودروا ءمظلا ماذا
 ا يعرلا دعب لبالا درو كل ردوا عد نرخ

 مدلابو حامرلاب لك اًراغ اودروا مث مهئمظ نم اوعر ام اًوعر

 يذلا (لبوتسملا) و. اوعحر يا( اوردصا )و ٠ اهوذفنا يا ( ايانم مشب اوضق) 5١(

 دحاو لكل َّمق يا مذيب ايانم اوضماف لوقي ٠ مخوتلا كلذكو ندبلا يف قفاوي ال ام يأ أرمتسي ال ْ
 1 .لاتقلا نع اعلق ين رميخو ليبو بشع ىلا 3 اومجر مع ىرخألا نم ًالاجر 0



 هو

 3 ىلس يبا نب ريهز

 م + داع رك مدلك مث ناي ممل علت

 (5) مهردو زيغق نم قارع ءايكرق اياها لفتال ا مكا َلكَف

 0. هوّك ه ع

 00 نب نيسح ميتا الا ملط رج ىلا + 0ك يزعل
 )كَ مدقتب و اهدنا 5 الق كس ع نفك رع م6

 1 ناو نو فل اب يِودَع يلا م يِنجاَحيِضْفََس لاَ
 رمحاك دارا (داع رمخاك) هلوقو . ةغلابملل ين نميلا دض وهو ماوشلا نم لعفا ( ماشا) (1)

 نزولا ةماقال داع رمحا لاق اغاو . فلاس نب رادق همسا مالسل) هلع حلاَص ةقان رفاعل بتلوهو دوم

 دو نا باسنلا ضعب لاق دقو : ديبع وبا لاق. هف مو وا دوع رمحاك لوقي نا ةنكعال ثيح

 00 لغاو لك خ نالذ مك برملا دلتف لوقي . داع مع نبا نا لاقي دان
 كلت سا نا مطفتو عضرت هلوقي دارا مهمطفتو نايغلا ءالوه برحلا عضرت م ةقانلا رفاع زادق

 اهفاشكتا عرسي الف مكيلع لوطي برمحلا
 ىلع فطعلاب موز هنال لغت فيعضت" 5 ةّلغلا تطعا يا ٌلغت (ضرالا تّلغا) 2(«

 (ىرقا|) و . فقولا ىلع ءائبلاو مزإلا لحم يف فعاضملا فيعضت راهظا زاجملا ةغلو طرشلا باوج
 : لوقي ٠ ككاكم هنا لاكم (نيفتلا) و . ءابظو ةينظك" ءارقإ سايقلاو سايق ريغ ىلع ةيرق عمج

 . مردو لايكم نه اهلهال قارعلاب ىرق اهيطعت ال تالفلا نم ابورض ذئايح برملا كلت مك يطعتف
 ىرقلا هذه نم ةدلوتملا 00 هذه نم ةدلوتملا ٌراَضملا نا ديري

 ( مكمض نب نيصح )و. ةقفاوملا (ةاثاوملا)و ٠ ةيانح ح مهياع ينج يا ( ةريرج مييلع نِح) 0

 مومَص نب نيصخ مهلع ىج هليقلا تمعنل ا مق لوش ٠ رب عفترم وهو هثيدح مّدقت دق

 ّىح ردغلا رمضا مذمض نب نيصح نا ديري . دهعلاض عنو ردغل) داضا نم هيف هوقفاوي مل اع

 دهعلا ضقنو ردغلا راضا يف هوقفاوي ماو سبع ىنب نم الحر لق
 انكلا تلط ( ناكشالار ف ١ هردصا ىف ؟لخ] ىإ ذك زك سك 6 ظننا

 ماقاف ةنكتسم ةين ىلح ى ( ةنكتسم ىلح) هلوق و . يناثل) ىنملا يف تببلا يف ىهو راتتسالا نانكسالاو
 عم مل ةازتقمب يضاملا لمفلا عمال نوكيو اهدبي. مل اف يا ( اهادبا وه الف). فوصوملا ماق« ةفصلا

 ا لصي ند ل نآرقلا لوقك ىنملا يف عراضملا لعفلا
 ملو دحال اهرهظي يف هبا هن روع قاركما يشل ار لرتلا اهمحتقي مل يا ةبقعلا محتقا

 ددرتي ل هيا مجسجل 8 ب ملو : ىوريو اهيلع ةصرفلا ناكما لبق اهيلع مدقتي

 ل ا 0 سرف فلاب دارا ( مجاام ) ميج تف نم تلق 0(
 يضئاس هسفن يف نيصح لاقو لوقي . هسرف مجلم سراف فلاب دارا اهرسك نمو .سراف هيلع نوكي

 مجلم سرف فلا يودم نيب و ينب لعجا مم . سبع ينب نه لجر لتق وا يخا لئاق لتق نم ٍيِجاح
 هسرف مجلم سراف فلا ما
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 0 ١ (ةنرم ) قارعلاو زاججلاو دنع شوت ه1
 20 معلم 0-2 ا 1 ب _ 41 سس 21 هس وِ

 0( ملعب ملعب ثأ منكي انو قي قرودص يف ام هللا نمتكت الق

 يهز ا 00 0-0

 ع 0 وأ ياما مول رصخديف باتك يف 1 خو

 (ك) مجرما ندب اع َوْه اَمَو مُكْدَو لِ لالا نزلا
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 فقامت اذا فر 0 اهو [هوُدع ل

 (0) ثنا جلت : ءاناَمح م ْرمَتَو الاعب احر َكْرَع مكرم

 مكسوفن يف ام هللا نم اومتكت الف: لوقي . .هباوج ملعيو طرش احهمو يمال ( ماللا» (1)
 مهيلع هللا نا ديري . هللا هملعي ءيش هللا نم متكي اسمهمو هل ىلع ىفنيل دهعلا ضقنو ردغلا نم

 يف ام: ىوريو . دهعلا ضقنو ردغلا نم ع اورمضت الف رئاضل) نم ين هيلع ىنخي الو رئارسلاب

 كسوف
 الو ةارشنلا لات عقوا رعاشلا ناك ملعي هلوق نم لدبلا ىلع موزجم ( نخوي) ()

 ةرخوم ةبوقعلا عوذو بحويف هب هللا ملع 8 ل اذا دبعلا نا ىتعي ىلاعتو هناحبس هنا مع عقوم

 يف باقعماا لمت وا هب بساميث ةمايقلا ا هباتك يف نسكف ةباقع خاوي : لوب ٠ ةايعم وا

 اًلحاع والحلا بفدذل) باقع نم صانم ال هنا ديرب .٠ ةرخالا ىلا ريصملا لبق مقتنيف اندلا

 فقوي اال مجرما ثيدحلا ةنمو . نظلاب لجرلا ملكتي نا (مجرلا>و . ةبرهتلا (قوذلا» ()
 تسل :لوقي . هومتملع ام هريدقت فوذحم دئاعلاو يذلا نم متملع ام يف (ام) هلوقو . هتقيقح ىلع

 ام وه لب مجرم ثيدحي برملا نع هلوقا يذلا ربخلا امو هوهّت رجو هومتملع امالا برحلا

 اهيف دوعلاو ؟ماياف هومتيرجو هوعدهاش

 راسلا (تمرض )و. ةوارضلا ىلع لمحلا ةيرؤتلا» صرحلا ةدش ( ةوارضلاو ىّرشلا) 2(

 كطفل ىلع مهي هناك .اهوتعتت يف لوعفملا نم لاملاا ىلع :ةميمذ بصنو .! تبهتلا يا مضت

 اذا اهصرح دتشي و ةمومذم اهومتجي" برحلا متهي* ىتم : لوقي . برا ةبقاع ءوس مرذو حلصلاب
 لمتنتف دعشتو منعت م مومذم ريقح الوا نا ديري . مارين بهتلتذ صرحلا ةدش ىلع اهومتلمح

 تمتا لاقيو . قيقدلا هياع طقسي ىحرلا تت عضوي دلج (لافثلا»و . كلدلا (كرعلا» (5)

 ةفانلا تجشن ”لاقيو . و نا (فاثكا )و. لحفل) ءام كلبك اذا ةقاثل)

 كر عيا فوذحم ردصا ةفص ىحرلا كرع هلوقو . نيمأوت ىنالا دلت نا مانإلاو : ةكدلو اذا الوهم

 فوذحل ةفص اًضيا اًفاثكهلوقو . لاملا عضوم يف وهو عم ىنعمب اهلافثب هاوق يف ءابلاو . ىحرلا كره لثم
 برملا حئاتو انلافت عم اهنوك لاح بحلا ىلا كرف ترك مككرعتف : لور اناا احاقل

 الا طسبي ال' لافنلا 1 لافثلا عم انوكب ىحرلا صخ . دحاو نظن يف نيدلو دلتو نيتيلاوتم نيتلس
 نه دلوتت يتلا ىثثلا عاونا لعجو بمحلا ىحرلا نحط ةلزتمي مهايا برحلا ءائفا لعجو نحت طا| دنع

 هلعح امهادحا نك سلا ما اهفصو يف غلابو تابمالا نم دلوتت يتلا دالوالا ةلزئمب برحملا

 0 لدب لمحت : ىوريو .م13] ىرخالاو ًاًقاثك ةحقال اهايا 7



 2 0 ا

 500 نم اناك جل !نمو اهريغو رك 3 يف نان

 0 اف 0 نم 2 تضم نيا مواكحلا قم

 5 3 ءالم مين اور لم ”ةلماوع وم! مو |[
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 5 لاما نم ىتش ماعم دالي نِم مهيف يربي 2

 (ه) مسْفْملك لما لَك 56 ةلاسر ينَع فالحألا لبا الا

 مئالاو قوقعلا نم ايخل لحي ال ام اهماغا يف

 ( ةحابتسالا) و٠ مواسورو مواَريُك ( دعم ايلع)و ٠ سرك وبا نك 6 نب 52-09

 ةبترلا يف اكتمظع لاح يف حلصلاب اًترفظ : لوقي . لاملا ىلع نيميظع بصنو . ًاحابم ءيثلا دوجو
 دحر نمو : لاق مم حاجتلاو حالصلا قرط ىلا ايده لاقف ال مد اهيسحو دعم فرش نم اياعل)

 أ نيب اميف اميظع عبص# [حابم دجلا نم ناك

 ” داراو . ءاظعالا ( مجنتلا)و . حرخلا وهو ملك عج ( مولككا ) و. ةيحمتلا ( ةيفعتلا» (0)

 ١ 'ةعحار ( اهيف) اهو . 7 ىلا دوعت اهم يف ءاحلا كلذكو تحبصا ريمضو . لبالا نم نيدملا نيكملاب

 اهيطعي لبالا تحبصاف لبالا نم تائملاب لازتو حورملا ىحت : لوقي . مولككا ىلا ءا برحلا ىلا

 اهبف ةيانج ىنج امو برحلا يف اًبنذ بنذي 0
 . ًالثما اذا ءانالا هذخأي ام مسا ('لملا)و . اهريغو ةيدلا نم هءادا مزاي ام ( ةمارغلا» ()

 موق لبالأ ىطعي : لوقي . لبالل اهمهني يف (ءاحلا )و . مدلا هب صب ام وهو ماّجملا ةلآ( مجلا)و

 المي امرادقم امد برحلا كلت يف اوقيرج مل تايدلا نوطعي نيذلا ءالودو موق ةءارغ لجال
 تفاذ اهل نكي ملو تايدلا ايطعا دق نيديسلا نيذه ينعي . مهمل

 ( ةّمرلا)و ٠ لبالا نم ريغصلا وهو ليفآ عج (لافالا) و تش هعمج قرفنملا (تّتشلا) 0(
 .مزو متم ريسب لاقي لبالا نم ماركلاب كلذ لمني اعلم كفا رتل نذإ عّطقي ءيش

 رييضص حبصأ يفو . فورءم لحث مسا مزمل اذه يبلعف ةفاضالاب مزلا لافا نه : ةديبع وبا ىفر و

 حبصاف : ىورو . سنحلا نايبل (ن« )و يري لعاف ( ماغم ) هلوقو ٠ اهربخ اهدعب امو اهمسا قو نابثلا

 نيلوتقملا ءايلوا يف يرحي حبصاف : لوي . هلعاف مس د مل ام لوعقم مناغم اذه ىلعو قاسيأ ي٠٠ ىدحي

 تايدلا نال لبالا نم راغصلا صخو . ةغزب ا ثوروملا دقلا لاملا نم ىتش مئاغم
 غاسي امم ةذبالا نم ًالاعف نال ظفللا ىلع المح لافالل ةفص ناك ناو ةغزم نود مزم لاقو اهنم يلعت

 ىنمملاو ظفللا ىلع المح يد انلاو ريكذتلا هيف
 منال اًيطو نافطغو اًدسا فالحالاب داراو . دهاعتلا وهو فيلح عمح (فالحالا) (0)

 56 0 لقو ينع هلاسر اهءافلحو نايذ غلبأ : لوقي هركحذ مدقتلا هلياخ 0 هلك اوفلاحت

 غلبم نك: ىوريو . ةوتتو تنللا ٠ اورتركات حلصلا لس> ماربا ىلع فلح لك م لح
 خلا فالحالا



 1 ار

 2 7 هاهم 2

 ا ا 0

 سهل 27

 أم دعب ةره نب ظع اًيِعاس ىعس

3-0 
 ماس هد هس سهل ل

 أمدعب ناب ذ دو اسدع

 مس مسه نا

 عسا عقلا كرذت كَ 23 دقو
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 ٍنطوم ٍريخ لع اهنم امتجصاف

 (ةئر ره ارمادا وأ ا

 م٠ 5 ه-

 )مرج يف نموبلاَجم

 (؟0)مربمَو ليس نِم لاَح لك لع

 مر ا للا نيب م أم َلَزَي

 ١ مهنمرْطِع مهنب اوُقَدَو ايات

 6 ا لاَع

 ا

 ()مئأمو قومع نإ ايف نيدعب

 (تببلاب ) داراو . َةَعَّرْخ نب سثنلا دلول مسأ (نشي رق )وا. نمسلا نم يح (مهرج) )١( ظ

 0 راكرت ننافلا نم اهوت نيذلا اهلوح فاط ىل) ةمكلاب تمنسقا : لوقي.. ةسسكلا ظ
 (ماربملا» و . ٌهَطيخ طابخلا لتفي اك اًدحاو التف لفي يذلا للا نم ( ليحسلا) 0

 ةركتلا نع مربملاو دحلان ةناتكاااه ليحسلا مث اًدحاو 2 التف نيلوتفم نيب 1 يذلا ا

 ا يف اًعدحو ناديسلا معنل 1 تمسك : لوقت ٠ تمسف| نم ةدصلا ىلع رص ( 8) كرت ظ

 | نإ تنرالا نيدسلاب داراو , ةدشلاو ءاخرلا يف'فرشلل نيفوتسم نيكماك اًعدَحتو ني لاح لك |
 ا ناعما نايس نب مردو فوع |

 . نايذ نب دعس نب فوع نب ةرع نب ظيف وهو ؛ناببذ نم يح (ةرم.نب ظيغ) ()

 نب مره نيعاسلاب ىنعو ةفاضالل نونلا تقذف نايعاس دارا ( ايعاس ) هلوق و . ققشتلا (لريتاا)و ظ

 فاضملا فذ مدلا كفسي يا ( مدلاب ) هلوقو .ردصملا ليواتب لعفلاو امو . فوع نب ثراحلاو نائس

 ا ققشت دعب نايذو سع نيب دهعلا تاكحإ يف ناديسلا ناذه ىعس : لوقي . هماقه هيلا فاضملا ماقاو ظ

 | نايبذو سع نيب ؛ءامدلا كفس تنسب ةليبقلا نيب ةدوملاو ةفلالا |

 أ موق ابنهم ىرتشا: ةكع تناك ةراطع ةآرعا مسا ( مشنم )و . ءانفلا يف كراشتلا ( ينافتلا» (9) ْ

 | اواتاقف رطعلا كلذ يف يديالا سمغ فلملا ةيآآ اوامجو مهّودع اولئاقي نا ىلع اونلاعتو رطعلا نم 3

 ا : لوقي . مشنم ىطع نم . ا لاقي هب لثملا ريدو اهرطعب ترعلا تربطتف . مرخلا نع ا ّ

 ' نايتا دعب يا مشنم رطع مهقد دعبو الاجر لاتقلا ءانفا دعب حلصلاب نيتليبقلا نيتاه ىما اةيفالت
 اهرطعب نيرطعتملا رخآآ ىلع هنايتاك مهرختآ ىلع لثقلا

 اتاق دقو : لوقي . هباوج (ملسن )و طرشلل (نا) هلوقو .رّدكَذيو ثنو حاصلا ( ملسلا» (5)
 نم فورعملا ءادساو 'لاملا ليذبب نيتليبقلا نيب حاصلا ماا انا لصح نا يا كم حلصلا انكردا نا

 مسن سالا نم فورسعمو : ىوريو .رئاشعلا يلاغت نه انملس لوقلا

 هلوق كلذكو : حبصا ربخ عضوم يف (نطوم ريخ ىلع) هلوفو . محرلا ةعيطق (قوقعلا)١ (5)
 | نم ااا يف نيديعب لزنم ريخ ىلع ماسلا نم اًتحبصاف : لوقي . ملسلل ايفو !منم يف ءاحلاو (نيديعب) |

 اذ, اك رب لو امج ارفظو لاومالا لذبب نيتليبقلا نيب حلصلا ابلط امنا ديرب . محرلا ةعيطقب ثالاو قوقعلا ١



 هاه ىنزملا ا

 01 ميول الا نول نأ رطنمو بي | ىعّلم نييفَو

 هد م 0 لا

 م نمل رمال 0 نعضو ةماج 5 الأ ندرو قط
 5 2221 122 2 ا 6

 (5) مرو ل نم 1 نمو -- بيع نع نانملا ناعح

 هم سس 2-06

 6(, 9 رشق رك لع هققرج ناو

 وزي بسلا (قيثإلا )5+ رظنلا نسحلا قنآتملا ( فيطللا)و هعضومو وهللا (ىهلملا) )١(

 عّقت ( مسوتلا) و . مل. "وحلا نعي ميلالاو عيمسملا ىنمع عيمسلاو مكحلا قمع مكملاك لقفم دع لعق

 يذلا رظانلا نيعل بمع* رظنمو فيطلل 0 وا ودل ناوسنلا هذه يفو : لوقي . ءيثلا ت1
 قيدصلل ّىل٠ نييفو : ىوريو . نحلامح تاس لّدعيو نيتساحم

 باعثلا بنع ىدسي رج ( (انفلا) و ٠ جداوملا هيب نير رمالا غوبصلا فوصلا (نهعلا) 2(«

 ( ميطحتلا)و. لكداتلا هته دخح ذاوتلا لن دخ دود) ةكلقإو ةرككأ ديدش محا ه هرثكا بح هلو

 لك يف غوبصملا فوصلا عطق ناك :لوقي .انفلا بح نع لاحلا عضوم يف ملي مل جو اا
 نحألا فوضلا هقأ : سكم ريف اهحض هنوك لاح اننلا عيت ةوسنلا هذه تلزنا 0
 هنول لاز مطح اذآ ةثال ةيلطخ لبق انفل) بحي جداوتلا 2 يذلا

 ١ قرز عدجلاو امبتول ع ءاقص دتخا اذا قرزا ءامق ىدزا لصتو ءاغضلا ةذش 3 دولا د .

 اهريغو رّثبلا يف ءاملا نم عممتجا ام وهو محلا مم ت1 .يفاصلا ءالا قورلاو قوز: ىوريو .

 نع ةياتك يصعلا عشوو ة أ نم اهدعب امل نيعلا ترس ااو زعم وو اصعلا عمج ( يصعلا) و

 بن 0 هاوقو . ةمملا ءانتبا ( مينقلا)و مهيصع اوعضو اوماقا اذا نيرفاسملا نال ةماقالا

 تدرو ايلف لوقي . لالا بحاص ىلع دئاع ءاجلاو 0 0 عوفر ( همام )و الإ نن لاطأ ىلع

 نمرزع اًنذاص' هم عمتجا انا نرك لاعانالز تكلا ٠ ةمخلا نتي يذلا ميقملاك ةماقالا

 دم دالو هلا دهع ل نم ( للا )و . ةظيلغلا ضرالا (نزملا) و. دسا يبل ليج (نانقلا» (*)

 00 ١ ضرالا نم ظاغ امو لبحلا اذه نئانطلا تك لود“ دهعلاو ةمذلا ةمرح هل نم ( مرحلا )و
 ل نيذلا انئايلؤا نمو مهلتق انل لحي نيذلا اتئادعا نم لبحلا اذبم رقتسا ام رثكآو نبماعا نع

 جلا نانقلاب و: ىو ريو ٠ مهلتق' انياع

 برعلا دنع عناص لك لضالا ىفئمو لاح: انه يتلاب داناو ؛ يداولا عطق (عزجلا) (ه)
 . ديدملا ( بشقلا )و . ةداب صو ةريملا ىلا بونم ىاناع لك ىوريو . راّزملاو 1

 : لوقي .هماقم ةفصلا ماقاو فوصوملا فذهن يبق ,لخَر يا ( تبق لكىلعا هلوقو ٠ تلا ا

 نحو نيثرع نيقلارط ف 1 هنال يرخا ةرم ةنعطق مث رهظلا| تفو يداولا اذه نم نجرد

 عّنوم ديدج يتق لحر لك ىلع



 ا او زاحملاو دج ءارعش 0
 سوس ثلا 00

 )مرج قو نيد ءاماعلاب نامحت ٍنئاَظ ني ىَت لَه يَ رص

 (؟)مّدلأ هكا[ تي وك داروب لكو ٍقاَسع طاعأب "نول
 أ هدم واما 0

 »6 مر ءاّنلأ لد نويلع هم نوي نانوحب 1 نك روو

 () مقل 1 سلا ياما 0 نركسأَو ان 17

 | نم لفي لمف ىلع تأي ملو. بسحي بسح لثم معْثإ ميلا نم 1

 سل ماو نم امابص مع ةهاراو . حضي عشت لثم مسي معو نم ادابم مح لاو .اهح دبش
 ٍكجابص يف كشع باط : اخل ابعاد اهرادل تاق وا ما راد تفرع الف : لوقي ٠ دعي و

 حابصلا يف عقت اه رثك [ تاراغلا نال احا ل6 اأو . كتي ام تملسو

 يرهوجلالاقف ِهنيعب ةنيغظلا ىنمم يف اوفلتخاو ةنيعظلا عج (نئادظلا)و .رّظَلا (رّضبتلا» 0
 اهجدوه يف ةآرملا مه : يفزوزلا لاقو ةنعظب تسلف هيف نكست مل اذاف جدتومل | يف تمادإام ةآرملا يه

 يف (نم )و٠ د ب ءام ( مجال هتعفترملا نكرالا ( الفرو“ اهتب 'يف شو ةنيعظ اهل لاقي مث

 نظنأ يلا تلف“ لوقت . نئاعظل ةفصلا) عضو و يي 3 هانا نا هلمحو ةدئاز 0

 ل مرج ل ءاملا اذه قوف ةلاعلا ضرالاب' نارا جداوعنيف ءاسن ىرت له يحاص اي أ

 يضم دعب هبحاص نهاري ثيحب نئاعظلا نوك نال . هل ولا :طرقلا لاحسلا نط ىح نعاشلا' لع تلا

 لاحت هنس ني رش ع

 . قيتع عمج مارككا ( قاتعلا)و . طّسني بايثلا نم ٍبرضوهو طّمتلا عج (طاغالا» (5)
 يف (ءالا)و . ةجاشملا ( ةيكاشملا)و ٠ رمحالا وهو درو عك طولا قيقرلا رثسلا ( ةلكك1)و

 اهتحرط يا دحاو ىنعع اهو اطاغا َنْيَلعأَو : ىوريو اًطاغا َنْدل او : ىوريو . ةيدعتلل 'طاغاب هلوق

 :يفاثلا طَشلا مهضعب ىورو . طاغا ىلع دئاع ريمضلاو داروب مم اهشاوح : هلوذو ٠ .جداوملا ىلع

 ناوسنلا ءالوه : لوقي . مّقَبلاَوا نيّوْحألا مد (مدننلا )و. ا نر اعلا يثاوحلا دارو
 امناولا هبشت يشاوحلا رمح اهناب طاغآلا كلت فصو مث. اقر ارتسو مارك طاغا جداوملا ىلع ّنحرط

 ةرمملا ةدش يف مدلا نول

 . جرسلا يف هيذخت يا هكرو ىدحا عضوو هلِحر ىنثا اذا ةبادلا لع كرو : لاقي (س)
 يف ( هنتم نولمي )ةلجو ةمعنلا يف فاكتلا ( معتتلا )و٠ .جنفلا (لدلا) و. داو مسا ( نابوسلا)و

 نتم ندولع لاح ىف يداولط اذه يف َنيبئاكز ىلع نامو : لوقي . نكدو ريسض نم لاحلا عضوم
 ةمعنلا يف فللكتملا شعلا بيطلا ناسنالا لد َنييلعو هالعا يا يداولا كلذ

 رحسلا ( ةرمحلا )و . رع جرخ اذا (رهتسا)و ةركب جرخ اذا (ةجاملا يف ركب) لاقي ١+(

 ل1 ىذا تادماق“ نمو رخل :ندرخوا ةركبا نحرخ : لوقي . داو مسا ( سرلا )و ٠ ىلعالا
 مفلا 'ىطخت ال ديلاك سرلا 7 ا دن مغلل ةدصاقلا نا 3



 هز ينزلا ىملس يبا نب ريهُز : /

 1١0كم [هوالطاو ةقاح تاع ماَر الأو نيعلأ 5

 -2عوس همه

 ")مك َدْنَب دال تفرع اال هارت دج نول اتم

 ممَقَت [ ضوكلأ م ذك انوَو 1 نسر 0 لل

 (4) ملْشآو ميل يآ احايصمسنْالا اه ا تَقَرَع 7

 : ةيوؤشاوتاو) مشولا ن 00 د 0 ا اك داراو عوجر# عمج ( عيجارملاو )و . ةئيدملاو

 ىلع فطع ( راد ) هلوقو . دنِلا نم راوسلا معصوم ( مت :رشان اهتدحاو عارذلا نطاب قورع

 نيتيضورلا نيب راد اهلزانم ن.ءا : لوقب ٠ فاضملا 0 اهموسر ناك« ابناك» هلوقب داراو . ةنمذ هلوق

 دنع رادلا موسر هبش .٠ مصعملا سئاون 0 رادلا كلت موسر نك ندعضوملا نيذه نيب وا

 مصعملا يف دج ملا مشولاب اهنع بارقلا فنك اهانإ لو كا

 ( ةفلخ نيشِع) هلوقو . اهديع ةعسل كلذب ل 00

 دلول راعتسو . فّلظلا ت تاوذ نم دلولا وهو الّطلا عج (ءالطالا )و. ءذه ءيقو هذه بهذت يا

 ( ةفلخ) هلوتو ٠ ضيرملا (خلا )و٠ ةنم راكاو روش ىلإ دلوي نيح دلولل مسالا اذه نوكيو ناسنالا
 اهضعب فلي يا تافلاخ نادلا هذه ى تانع ءاطلاو يسرلا رد: 0 نيشي لعاف نم لاح

 تراصو اهلها نم تاخ دق رادلا نا ديري . اهتابعا اهعيضرتل اهضيارع نه نع اهدالواو ًضعب

 حولا عضاوم
 ةكفرم تعض نم لالا ىلع ايأل بضنو ٠ دهملاو ءاطبالا ( يأللا )و. ةنسلا (ةجبملا)» (0)

 ديري . مهوت دعب اهتفرعم يف اًدهت# اًنطبم اهتفرعف ةنس نيرشع "يضم دعب ةقيشعلا رادب تفقو : لوقي

 ريهز' ناويد يفو . امالعا سوردو اه دهملا دعل ةفرعملا يف ءاطباو دهح دعب الا اهذرعي مل هنا

 0 دعب لدب مهوتلا دعب : ىوري

 وهو عفسالا عمج ( عفسلا)و .ردقلا ابيع عضوي ربح هو ةّيفثالا عج (يفاثالا) ()
 . سلا هجو يف لوزتلا وغو سيرعتلا لزتم لصالاو لجرملا عضوم انه س .هرعملاب داراو . دوسالا
 زجاح ناب يؤنللا مريخ ىّسفو . هلخدي نا ليسلا عئستل ءابحلا لوح رفحت' ةريقح (يذوتلا)و , |

 جلا 06 ىوربو . لصالا ( مذحلا) و. هلا 1 لعد دال م تك خد
 ىلع يفاثا بصن : مّدهتلا 1 ةعدقلا شثبلا يه لب ليقو الككا نم ةبيرقلا سّبلا ٌدحلاو
 . قون نم لاخلا عضوم يف مكنتي مل ٌةلجو يفاثا ىلع فلسلا ىلع ايئرنو رادلا نم لدبلا

 ا لاك ناك ريش تفرعو ردقلا عضوم يف ردقلا اهياع طاوس ءاذردل ةزاخ تفرغأ لذ

 رادلا نا ىلع هتّلد ءايثالا هذه نا ديري . ضوخلا لصا هناك مّدهتم ريغ ايقاب هنوك لاح وا ما

 ةقيشعلا راد
 ءاعدلا هاثعمو . مال طبل ةطنلو كالا ةرمق نم ( اعاض معنا) هلوقو . رادلا (عبرلا) مقل

 ٠ ,٠ ملعي ملك لثم ع ا مك تاغل عبرا هيفو . كحخابص يف كشع معنا يا
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 هلو
 (ةنيزم) قا رعلاو زاجحلاو دهن ءارعش ةهأ*؟

 نك نو ديت دنع نم 00 هلع نبا تودع

 بطَرلا (1)مترب ىازيللا لك" امهوق ميرص نيلكحآلا

 تاهسا ةنيزع اذا ىتح ناسييذ ينب ىلع اريغم ةنيزج لبقا مث اتيح مهف ثبلف: لاق
 ثدح كلذف هدحو و نيعجار ةنع اورياطت نافطغ ضرا ىلا اورظنو اهدالب تنلخو

 د11 نأ امرا ةراقع تباو. ,' .اعوزغ رج لذ "يرتقي .نم
 وه لْزي ملف ةرم ينب هلاوخا يف لخد ىتح ةنزع سس كلذ ىأر نيح ليقاو : لاق

 مويلا ىلا نافطغ نب هللادبع ينب يف هدلوؤ

 هيف لوقي يذلا يرلا مضت نب مره يسعلا سباح نب درو لنق يف ريهز لاقو
 : هيخا يفو ةرتنع

 - ينبأ ىلع ةراد نو ردت ملو توت ناب تيشخ لمح دقو
 المحل امهنال نييرما نامبذ نب دعس نب كفر ةرواطلاو ها نب مره ا حدمو

 ولا دا

 (ه) ملكا باردا ةَناموجب ماك , لل ةئمد قوأ ما نما
 2 7-2 1 و فل ٍْط 2
 (ه) مصعم رشاون ف مشو مجارع ا نيتفرلاب 5 ٌداَدَو

 رون الو ةرهش (معربلا) () هلوص نحر (

 لهسلا لزتت نا ينعي (ي)

 رعبلاو دامرلاب رادل) راثآ نم اووسأ ام 0 ةقيشعلا 2 (قوئااكا) 2(1)

 ةنمدلا لمح اعاو ٠ ةيلاعلاب ناعضو.٠ ( ملثتملاو جاردلا ) و . ةظياغلا ضرالا (ةناموملا) و .اهريغو

 ليسلا نه ٍلزعب اونوكيل بعصو ضرالا نم ظلغ اميف لوزتلا نورحتي اوناك محنال ةناموحلاب
 ما لزانم نما ديري ( ىوا ما نما) هلوقو . كلذ ريغو ءابخلا داتوا برضو يْؤنلا رفح منكميلو

 نءا :لوقي . ةناموحب هلوق اذكو . ةنمدل ةفصلا عضوم يف ( ملكت م١ هلوقو . فاضلا فذحن ىفوا
 ىلع وا عفتلا ىلع ىلع مالكلا اذهو . نيعضوملا نيذه ةناموح يف يه كَ كك م ةنمد قوا ما لزانم

 ةئمدلاب ةدهع ٍدْعِب مطق < ةفرعم اهفرعي مل ثيحي كشلا

 0 ةرصبلا نه ةبيرق اهادحا ناتي رق ناتمقرلا : يفزورلا لاقو ةضورلا (ةحقرلا) (5)

 دري /و عابتنالا دنع نيعضوملا لحت اما ديرب نيكفلاب راد اكرام نما": لوقب ةنيذلا نم ةبيرق

 نالت اك ايل ناراذو ديري ( تنمقرااب اهل رادو ) هلوقو . ةديعب ةفاسم امن نال امي اهنكذت اغا

 0 00 لرد نركتال ةدحاولا راذلا نا ىف تير الدا . سلا لاقل ةنيتتلا نع دحاولاد
2 



 " هلا ينزملا ىللس يبا نب ريهز

 | لطخالاف : تلق ٠ رعشلا ةعبن قدزرفلا : لاق ٠ مالسالاف : تلق ٠ اهلها رعشا ريهز : لاق اهلها
 | اً رعشلا تون: لاق كسسفنل تكرت ايف : تاق رمخلا فصو بيصيو كولملا حدم ديجي: لاق

 | قلأ : لاق فكو : لاق ريهز : لاق ءارعشلا رعشا نع سنق نب فنحالا ةيواعم لاس

 3 لي را لثم : لاق اذام ثم": تا لوضف نيحداملا نع
 8 ه

 لق مهنا 5 انآ 0 أَ هه ٍرْيَح نيكي

 0 0 ا اع 00

 فرعي م الو للا لاظاع 0 .مالككا يثيح عتيل نال : لاق كاذكرام

 دوسي املا . 0-7 00 0 د اذا

 0( 0 رع تاق ىلا 3و زر قأع لك املا تمس

 : لاتف ربغلا قرب تح ةتدشناف هل يفدشتا 0 دريس ةليوط ةديصق نم اهو )

 ىلصو ذأ لزنو اهتأرتف ةعقاولا ارقا: لاق ٠ أرقا امو :تلق٠ تارقلا !رقا نآلا كاسح

 نم اوناك مهنا هب لهاو ريهز ثردح نم ناك“ يلامشلا وربع واو يلارعالا نيا لاق

 يبا عا نم ناكو٠ ةَّزع وش مهتدلو مدقو ماريج نافطغ نب هللادبع 6 0

 ضيغب نب ناببذ نب دعس نب فوع نب ةرم نب ريرغلا نب دعسا هلاخو جرخ نا ىملس
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 (ة) داعم ع و : ا (]وهرايد ركم لع حارا ترد

5 2 2 

 (1)داتوألا تباث كأم 1 قا )ةّشع م ريف اونَغ دقلو

 معلت عقدمل : ىوريو )١(

 ٍداّرم لابج ىلا دعلا ىو ريو. ني 0

 يعقان ىم ي نأ ول : ةياور يفو 2(

 نو هل لع كرال لك نأ رانش ال ا حلا نأ ) : لود (01)
 : ”ىوري ( يداوس نامكري ) : هلوقو . (الك ) ظفل ىلع هدر ( مراخلا فري ) : هلودو . علال فوتملا

 هلا عالم شاع هيواعم نب سام وهو داوعا اذ لتعال ادحا تولا لثغا را ىإ ىدارد ناك
 داوعالا :اذ يمسف يس ىلع اوهجوت تيح هنواحنح أ برعلا كناكف هس

 .. ةيسداقلاو :ةرصلا نيب قارملاب هلام (قران) و . ناعتل نارصق (قيذسلاو ق:ررتل) (5)
 : توقاد لاق . دادس نم تابعكلا يذ : ىوريو ٠ ةفوك نار ءارو دانال لزانم ( دادنس- )و

 هب نوفوطي ةعيبرا ناك تبب وه تابعكلا
 اهربَت : ىوريو ()
 بيض ىذل) ىدانالا .ةباكيش نب ةلولس نب هلع نب ىرع نب .ا نب كسا انآ (0)

 روهشملا يدايالا رعاشلا داَّود وبا وه داود ما نباو . دابا كلم.ةمام هوبا ناكو .لثملا هدوجب
 دانا لزاتم تناك دادنس نأ لع لاذ اذه

 مهرايد صارع : كا ىوريو ٠ مما لحبو مهرايد نام :ىدربت (0

 اولسوُر الو اوباجا اوعد الف ىدَّصُم لجو 0 دعو ىلع ءانفلا نم اوناك مهناكيا (9)

 ةشع لضفاب : ةياور يفو 3 اوباحتسا

 داطوالا تباث : هباور فو 4 لا)]



 اكرانا نتاك دقو هانت
 هلآ مث اِرَه ان

 اًقوَنَم مكب ك1 0

 0 ىَدْوأ يّقداََو ىدوا اذإ 0
 بوي م يف هلام هتعاضا ىلع اهانأ دوسالا تن ىملس تتاعو وا ولأ لاقو

 (رفاولا ن»١ اهل لاقف 0 ا ل ن. ةموق

 اينو تلج م كدت ا قب َكاَرآ ال ْتَلاَكَو
: 2-0 0 0 

 0 ذآ لاحت رو را رس اين كلفت
7 0 5 0 
 ديملل وهو يبا تل يبشا وا كل 0 يبولف

 ديري او ىتات نينقو هلع دكا 1 ءاروعلا 3

 د ولأ هانز يش 1 يدحو تق و 0 وضم

 سس

 )١( ذوو رم هيلْطَع 0 و5 ىمح ركل نوتماشلا الدو

 برعلا راعشا راتخم نم ةدودعم يمو 1 هتديصقب رفعي نب دوسالا ربتشا دقو

 الزل 1 ر املتسا ام اهنم انعج نييجيسملا ةننج لآ اهف ركذي ةروثأم ةصفم اهمكحد
 ًّ تي م 5 257 هل © فس هد 20 2

 يداآسو ()يدإ رضتح مهلأو يد كلا 5 0 1
 هم 2 5 هب .ه

 يداَّوف 0 دق هارآ مه يف كلو مَمَس ام

 دادسآلاب را 1 0 0: يذلا أَ ال ( 0

 دوك يدنع هل تناك ناو : ىوريو 0

 ىلع : ةياور يفو () ثحا:ىوريو (9)
 ل ٍ
 ةيليلا نمف : ىوريو (<) 1
 كل
4 



 ع َِ 2 طرا 1

 عياقو ا نم فذ 1

 مهنا اوفلُخ اهياع مهفلحا اهتودرلي وأ سرقلا. نع نوعلتب ال مهنا دوسالا ىأر الذ لاق

 3 الا رهظا مث اهبحاص ىلا سرفلا اودرف اهراهعأ كسمأو مهيلع سرفل درف اهل ءارفخ

 : ( ليوطلا نم ) دوسالا لاتف قود نا اهف ندوات كلذ ف

 ما 1 يانا مك ديعو ٍلَدْنَح ْن 0 ءاّني أ | يب 1

 - 3 0 م «©م مد 3 2 2و 3-1

 ساحنب طهر ور عود ع يدع دمعو 0 58 متأعج "أمت

 سيكألا ماركلل تال راصق مكي تا 1 ا مه
2 8 1 
 1 زاخ نيب ر م مهو ايماَط رج و ودرو مه

 ًاههذم دارا اذا داب ا 60 نب دوسالا نك ام ورع وبا لاقو

 ةاطططبلا نم اا
 هال

 ينيَلَعَف ىَدها الو يدها كك
 ياا نا 5

 50 16 او يبثما

 ىملس نب 1 لاق ام كلذ نم ا درا

 قورسم تاهف.هب بلا هل دفرلا ريثك رفع نب دوسالل اًرثؤم اًداوج اديس ناكو ىلشبللا

 : ( طيس ن نما هش : لاق م0840
0 

 روس دع

 لأ هبل تت 0 هل ُُ 0 نم

 هيلا داس درع يذلا ل تا



 0 ءلاو زاححلاو دجن ءارعش

 ٠ كاسل مَلظا الو َّيلَع نكيال ةيصّقلأب ىلهأ َةراَج
 عداصي وهو دوسالا ا ًافيعض البت هاض يف ناكف دوسالا نب حارا اما اما

 : ( ليوطلا نم ) لاف ةنم نوأزهي نايضلاو يبضصلا ةعرص دقو يلا ن م الص

 يِدْبل أ ملص ن م اشم ناك اَذِإ همْيَص لقعأو حاج ًْض

 دهن يب 1 حاج لاوخآو ميلاد ةماود حار ا

 ٠ مهيلع اهراغا .ةراغ يف دهن ينب نم دوسالا امذخأ ةذيخأ حارمل را ما تناكو (لاق)

 درو خا لبعج وبا ناك: لاق هب نع يئايبشلا درمت وبَأ هركذ ام حارملا رابخا نم ناكد

 ميت نب ثرلحا ينب اوزغف مثريغو متو دسأ ذاَذُس نم امج عج دق مجاربلا نم ةظنح نبا

 ينب نم لجر قم . مهعبمج اوضق ىت> اًديدش ال اتق مهولتاقو مهب اورذنف ةيلمت نب هللا

 رلحاو رسفعي نب دوسالا نب حارج مههف لشبن ينب نم ةعاج ةيلمت نب هللا يت نب ثراحلا
 مه لاق لدنج نب ىملس نب نيدح انبا ثراملاو ورمتو تدهص نب عئادد 10

 : اولاق . شطعلا نم مككديخ اناو مويلا راس مككاتق ينبحتا دقق ءاقلط هيلا لك تراك

 دوجا وه اذاف مهليخ نم سرف كا در دال نإ حارا رظنف مهيصاون 0 لزتف معن

 نقد ةلغم اوي نيذال يقراحلا لاقف يلع انو اهضكرو اهيكرف بثوف ضدالا يف سرف

 دعس ينب يف اسهبب برهف هرعا هابا حا 1 ءارفخ هيلع كل نحل معن : اولاق هاذه

 انا :اولاق مهموق ىلا نويلشهلا رفنلا عجر 0 ءامصعلا اهل لاقي ناكو نطبا ةثالث اهطتباذ

 ناكو ٠ اهي ناريفقتا نحن: عفادو ريرج لاق ”هودعوأاذ ٠ ءامذخأتل هلل اوف ءامدعلا سراف ءارفخ

 ناحيتلا كلذ ىلع 2115 لدن نب كراج ينب ىلع لدنج نب ىملس يب ءافلخ لورج ونب

 1 رطلا نهال ةريكت رت نب دوشالا لاق ,لشمن نب لورج نب حلب

 ر هب اَكعَبَأ يذلا ع 1 و يناثآ

 0 ل
 ةَمالظ يلع مييطمُم انآ الذ

 يباوب ىَصْوَفَْصلأ يما او



 7 يندر
 : ينب نم امج اعمجو موقلا نا باطب اضوهنو . كلذ لثم يلعد : لاق كش كل

 0 نب لش نب ديز ينب نم الجر السرأو ةمظاك لع مب راغأف ٠ ٠ مراد نب لشبه

 أح نم نآلم ةمظاك فوج : 0 عجرف ٠ ربحا مهل سسجتل ديبع هل لاق
 :اودانف مهو ىتح لشهن ونب تبكرذ ٠ شدج يف نادناستم طيلسو لثاؤ مهفد راحو

 | ا لس ضيف اًجاح ناك نم

 ا ىئذاع لشن نب للتح نناريهز نب نا ْرَه اههلتق طماسو لئاو لتّمف ٠ اولتتقا ا 2

 | قو: لاقو مست ار ايلف نامعنلا ىلا داع مث الثاو لق “هنا رفعي نب دوسالا ىتداو امهنب
 ضرع مث هلكحا ريو همداني ةدم هدنع ماقا مث. نعللا تنبأ معن: لاق . دوسأ اي كرذن

 :( طسسلا نم )لاق هب ام لوغو هزيح نع هلاسي الوسر هيلا ناعتلا ثعِبف اًيدخ أضر

 ديت ءالأ دريل هنم ناسف ةاصا_ مدل د اذا ليَ مه

 دوو مو ىَدلأ دوا اوُبلَطنَأ ةعآس اوُلاَتق نود
 1 ترا ليبسب ا وعض ام تمام اذا نا 7

 . أضيا اًرعاش حا | را هناا ناو رءاش روت انا خأ دوسالل ناكو

 00 ٍهدوج ىلع تماما نانعلا كن مهر امهءال لاقي يذلا طئاطح هوخاو : ( لاق ١

 : (ليوطلا نم )

 امزع عنا داو يمرا

 نيا 0 3 ينيِرَذ

 ال 2 7 0 525011 0-5 آم ل ىف ءلد ل 00

 ادعمم كسفنلا كرت مل طئاطح يننب رح 2 بايعلا اهنا ل

 ماهر ل ا ا _-_ 9 5

 ادوسا كما نياك انلع 0 دك ب ل امج ماذا

 م و < 2 - 7 تالا ل ل

 اديراو ِديَر فسح الاه. نك يلبآ باوججا يعا مو تلف

 ص اليخ ذا نق ام ىدأ

 ع همغ ىريخ 1 لال 1

 درسنا ف ميطأ را

 3 2. 18 يِضرِع لَ يني
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 : لو اهيفو

 مع لا فاما ينبكرادت

 ٍةراَضَع يف مهراج يسم موَعلَأ مه

 وبل دلل لَع ةئلط رجا
 ع4 عمه 20-6

 0 1 َنالَدَع

 ا ( ميت ) قارعلاو زاجلاو دجن ءارعش

 مهلاومأ نم اهوذقنتسا يتلا هلبا لثم هيلا اوقاس هتايبا مهتغلب ايلف

 لص هل لاب ةلظنح نب كلام نب فوع نب دعس ينب نه لجر ناك( لضفملا لاق١

 رفعي نب دوسالا لا ىت> هموق يف لاينر اراك مثج نب لت نب ةعيبد ينبل اًراج

 3 رتخا نككو كل اههعماج تسل : دوسالا هل لاف هللا يي هل ىو هبط نا 0

 : ( لماكك ١ نم ) لت ينب نم هلاوخال دوسالا لاف ٠ يلياب يل ىعست نا راتخا : لاق . تنس

 اًمرَكَحآَو ءاذوأل لآ َنْوكَق
 معو يم

 1 اذا مُكفِراَمب ىح

 )امر طوو 2 اح

 : اولاقق رفعي نب دوسالا ىلا ةحلط لباب لع ينب نم هلاوخا ثعبف ةبوط ةديصق يهد
 كريغ نود هدنع ةمرككلا زوعل اهّدر لوتو اهذخ هعشش تا

 نب دعس ىنب نم نالجر لتق : لاق ييلارعالا نبا ربخا ام اضيا دوسالا رامخا نمو

 صاع هل لاي لعمل يعبر نب كلام نب دلاخ ام هللا دبع انبا طيلسو لثاو امل لاقي لت

 ناهعنلا تنتلاف. رفعي نب دوسالا و كئيح ناعنلا دنع كلام نب دلاخ ناكو يعبد نبا

 فخاو نارقالا ىلع لقثا اههفرعت برعلا يف نيسراف يا : هل لاقف كلام نب دلاخ ىلا موي

 رفعب نب دوسالا كاع نبا:الاغ : لاق ٠ ملعا تنا نعللا تبا :هل لاّقف . لينا نوتم ىلع

 ناو . كلام نب دلاخ نول ريغتف .اطيلسو الثآو نييلملا ينعي يعب ر نب صاع كم التاقد

 ىأر نم مثلا نعللا تببا : لاقق دوسالا بثوف همع راثب كا ل هن نإ ناعتلا دانا

 مارح يلع مثلا مت نيا اي: لاف كلام نب دلاخ ىلا تنتلا مث .هءامعا قوف هلاوخأ قح

 ناّير : ىو ريو .نطبلا ةميظعلا ةبرقلا ةثوْجَبلا للا



 رفعت نب دوسالا

 ؟م 700 ) رفعي نب دوسالا

 مناد نب .لشن ني نسق. ؛ ريتني نايا مني رفعي ليقد) رْثَْي نب دوسالا وه
 نادل ل نبال تاكل ميت نب 3 كلام نب ةظنح نب كلام نبا

 دوسالا ناكر .رثكللا[ سنا ةيلهاجلا ءارغش نم ايف (مدقتم اًرعاش دوسالا اكو . لع

 ارواج رفعي نب دوسالا ناك: لاق لّضفملا هذ ااهأ اه وللا يف رامخا هل اًداوج اًديس

 هيلع لصح ىتح هورمقف مهرماتف ةعاتلاب دابع نب ةرم ينب يف مث ةيلهث نب سيق ينب يف
 هلام مخ نبا 12 : موق اب بابعلا تنب مهر يعد هما مهل. تلاقف اركب رشع ةعست

 لخدف .كحدق كسمأ : هل اولاق موقلا حار الف . هحادقأ اوسدحا : تلاق « عنصن اذان :اولاق

 لوخد لبق لّمحاف . حدقب مهف برضأ ال موق نيب مقأ ال : لاف ٠ هحادق اودرف. مثرماقيل
 داع نب ةرع نب دوسالا ىعستساف لئاو نب ركب نم ةفئاط ُهَلبا,تذخاف مرا ربشالا

 : ( ليوطلا نم ) 0 راوطا 2

 عمو وف نم مكيف لمت 3 ع وا دامعل ١

 عجول ِتاداَجَو بر يان عوي
 نامش نب لهذ نب ماحم ينب راوح ىداف ايش اوعئصي ملف ٠ ةلبوط ةدمصق يهد

 را لاف

 ريف اسي ىَتْسَي مذيب اوريسي ليلي
 0 مويلأ دعب نقال

 : (ليوطلا نم ) |هوا يتلا هتديصقب مهحدف هي ةردفسا ل دف 0
- 

 ٍفِرَصاَةِنَبْلاِبتعِمْزا دَقِتنُك ناو. ىنَف وأ ريسلأ نم



 (ميق) قارعلاو زاجا-او دجن 0

 2 1 ا 0

 *(1)اَراَطَثَي ديا يف َدِقاَع اهروَت ُ

 اهانفطتقا كاك ريهاشم نم نوريثك اهدروا دق " نب يدع ةححرت نا دع

 يفاديملا لاثماو ديثالا نبا خيراتو يربطلا خيراتو يئانالا باتكن م اهسال مهفيلأت نم
 ركذ نع ءاددالا بنك نم باك واخي الف هراعشا أ ٠ هبر. دنع نبال ديرفلا دّقعلاو

 ىنملاب فوم ريغ اهنم ناك ام الا اهلك اًهانعمحل اهنم ءىغ
 8م ١

2 
1 2 

 ةدالقلا (راصقتلا) و٠ 21 حس فو 63



 ديز نب يدع
 : ( ليوطلا نم ) اًضيا لاقو

 عراك الا مدالاض ريدي اك ةداو لاعرا هامات منَ
 ولا نم ١ ضيا لئاتلا وهو

 وعهد كدا نك مط و

 بوصنش نار نيا هناكَ هلا ركل
 0ك ا ال هس فلس 2110 تت 8

 بول "يضيف ايد ةرخ تقم اال رح

 7206 ع

 وكلاب ديعلا هيلع ى قياما قدح 0

 : (ليوطلا ن ام اجا لاَ

 م يمدد ©

 ةدوتج لع دو( دراما لعَنصْعَو

 : 1 سواق تراذآ نا

 هدنعديز ربك لموتماو عاش امثالك ناكو ءورهعو ديز نادلو ديز نب يدعلو

 : ( لمزلا نم ) هيئرت ةما تلا راق يذ موي لت فور الورم اك

 لك لو ام دع ل نا م
 ٌلَمَع سال 1 موت ءاح

 لجالا ءرهآل نيح ايدقو
 6 ا  مو 3 ا

 لد 7 لا

 مالا ءْرل .نع ين "ول ناك

 لجرلا اسْوبَو رهدلا سو
 : ( لمرلا نم ) هلوق نهر

 00 اراَس دق َنْوَوَْم يذل نأ م اان اودقؤا (0)ىطغَرل ان
077 2 

 (م)اَراَْلاَو يِدْنأ مَصْمَت اهقمرا تر را بر

 ار م كرف نك ناب 5
 ع 50

 ىنكي" اج سبيلا ةنبا مسا قيبلو يملا :ىؤريو 0190
 قد هل رممتلا نم عون (راغلا) و. نال زر
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 : ( طيسلا ن نمر) ةعانتلا يف لاف

 ثنا ار عال عربا ل طبع نك
 :'© ليوطلا نم ) ناوخنلا ةبحص نم ريذعلا يف هلو

 0 6-1 هو ٠ ماا ا

 ادع. ف لع 0 نم الو ُةراَذ 3 َنَرَق : ضعيف نم نام الو

 2 : (براقتملا نم ) هلوق توقاب 0 ا مو

 ةمدنقاب فلآ يف موت كرد

 : ( ليوطلا نم) در 1 ل ل

 (5)ناَم َباَوَذ اَذ اتسع هزم ان ماظلا 'يفاآرظأ معتم
 د "اق داثلا لج هنعرذ اق اممالع :ةانثلا هلع لاَجأ

 000 اعرات دلل دبي هتاَرس ْنَع لج يري كاع

 دان اناوزنتح هنم فنحن ردم ع غر ٍرْدَصك َضأَ

 كا ماذا طصلا ءرحا 3 هدام ار دع اةتنحاس
 اًعزانَلا تنتجاو َلاَمْطَأ تنتا ها 5 لدا مَ

 اَمقاو رمل هسم ذأ مهمارغ مهن 1 هللأ لمح مهارآ
 مذ

 : ( طيسلا نم)» ايوا ضيا لاقو

 30 ماما 6-2١ 3 0117 لل 3-0 2

 مفتر هلأ باتكح ني و انتمرح هللا باتكي اًندَسا
 قالا ضرآ نع هفركلا لع ناشللا (1)

 تلاس يآ سرفلا' ةيصان  ثعام : لاقت ١(

 ةتئمطف ةتكردا اذا سرافلا ةلخ تءئر : لاقي ()



 5/١ ديز نب يدع

 عما ناكر ىلا يدع نبي ةمقلع ةانب ديد وهو ةمقلع ريد كد هيفو اضرا لاقو

2 

 لك ل مولا تيل اذا يدع نب مهل احبس معنا

 3 1 ناطنلأب ملأ مهري ناّسشلا د َّق

 0 ) يدع لوي اضيا ريدلا اذه يفو

 ل مخل هَ هن م

 0( ًامدنع امسح 10 اَتلَع ين ريدلا 5 00

 الآ اب اعتبرت اذإ اتاك يف كن عد
 وبن (0- و 2-2 هي

 0 لس هند نيا هرس نم

 انت نا وللا تش اه 0 ل كلاب ام مَكّْلَع
 ل ْن لاقو

4 
2 

- 

 6 تح ا داب نإ ةرظن كلَ (؟)ِناََشسلأ نمو
 : ( فيفخلا ن ه١ تايالا هله 0 هللمع ني نايفس 3 ىزرو

 و+

 0 مر مهد مدعي / نو الع 6 ف موق نم ايدل له ني

 )ع يا 5 عا مال ها

 1 1 هلل مهدي :اللأو
 73 حضر 5

 دوعب نع ترد كدا 2 (ه) ىصضا يح

 ديعولا َكاَذَو هكا دعب كلو كيذا ضع 1 1
 : ( لمرلا نم ) هلوق ةرئاسلا همكح نمو

 ادع لرش مهتيطاع : ةيادر يفو )١(

 اهدهب نم: ىوريو () نيرعلاب لبج وه (9)

 ل )0 دودخلا : ةياور يفو (*)



 ( ميت ) قارعلاو زاجحلاو دجن ءارعش عا. ؟ 4

 : ( رفاولا نم ) هلوق بيطخلا يزيربتلا هل ىدرد

 30 تا اما 2 1 علو هاه __ٍ

 . ارع تككج#ةاو مد مناف

 0 ل

 اًعاعش 00 الو فرط نانع يادي ل

 : ( ليوطلا نم )هيد ىلعا هارد راب ناقل ثي) لئاقا وعد
 2 0 2 ةهدادللا 2 2
 مقزامالو قع اند الق اننيد قير اناند 0

 2 8 5 6 5 ا 6

 7 تبرعت ذا مف 00 تاخاف نر ف"ارضصا

 | ُهنِلاَو نيد 5

 :( عيرسلا نم ) لاقو

 صوصخلا داوسنم ايرقتاز الف دنه دنع يليلخ غابآ

 ند ا ا لا

 وام هد و ا ا 270 8 0 م 2 ه2

 0 وا ةرملا يزاوم

 مآ ع 8-_

 قدصم وذو ٍدَمَع وذ كنا

 - ة - 2 م

 ركاب يدعي ريغ

0 

 د
 ِء

 5اس موو 2

 (")صوفقوباو دال أو يِدنِتأَو م كسب َكئاَدْرآ نِم 2

 صقل ل : مكنت الوعل م كداطصتو لكلا َكصنفت

 ع ريغ يف ٍضاَرعالا
 راس ا ا ا 07 5-0 5 0 تاك

 3 أ َدَهَجَقِبَسِي دق نيكو هلظح نو ءرطبملا كردي دق

 ةيسداقلا نم ناتبي رق ةريملا نم ناتبرق صوصللا ريمتو ةّرقلا ليقو ةرقلا ريد يأ ة رق 00
 ضو طق“ ىو رف 1



 أ 00

 / 2 دنز نب يردع

 - - 23527 - ه- ا

 أاريصع نهفاوجا تلم ٍليسق لالظ يف باوح لب
 - : م لسع

 أروش نو نوم 7 ا َكاذح نرد

 : ( لكلا نه ) ةككامجلا بوعشلا يف 0

 لاح دع لاعرغ داك ادكجو م رهدلأ 0 او ع

 : ( طيسبلا نم ١ سما“ يرابلا نيوكت يف هلو

 لم ا
 : (طسسلا نم) ةليوط ةدمصق يهد ب لاقد

 5 ل ا نمو و هللا ا ىدوا ل 0 "دام

 م داع صا ساس 6 2006

 ) ا ا دجال رص ليات ا تا هاا 5 1

 اناعا 1 الو رهد رم منذوم وعدي اما َشَوح 0

 : حدملا يف اهنمو
 م و 31ه هد8ورص < نت <

 اًراصمت مدلأ(ه) ماظن. ن راع 6 نسع لع هل عمو رم ناعلا دوجار

 أ, فذُك رجا (زةئكاسخ ىدْختام سك انع
 2-5-5 رك

 (/)اًراما نيلفا دق دياوأ ود ع ها ترم را

- 

 راي

 اح ه0 نيل 1 0- 52 5 2 35 ع 0-2 ٍِء يد - -

 اراطسم :| ا قع 1 ةيداغ 0 ةهمسر نم

 ل 1 70 اخ حا نا ل 2 2و

 اراطنق ولعت نأ مورأا هموسلا همق رشد دل (0) يِ لح 98
 0 205001 1 ا 3 0 5

 اراصوا ةفاردلا نقد اقاوش ارد هلث ان فرع هلك )ع مكي ا

 ةريزهلا يف دلب شوحج لت () عضوم دازلا (5) دطارشلا 49

 انج : ةياوز يفو (5) 0 ةياور فو 2

 هؤاطع ناك نا: لوقي جوملا (رآيتلا)و : لياقلا يذلا (ةفانللا )و ةضافح : ىو ريق (5)

 اراثت رابتلاب قحلب : ىوريو . هريغ ىلا ةفايضالاب .ستك وهف الماك

 | تابمالا نع تنغتساو نهدالوا ريح ناىلا نرص نيلفاو . شاحملا رامالا 27



 ( ميت ) قارعلاو زاجحلاو دج ءارعش 4

 : ( رفاولا نم ) ءابزلاو شربالا ةعنج ركحذ اهفو ضنا لاقو

 نرألا لعب مسلك 1 0 ىلا يرث ايا الا
 (م)ايبث مهي 5 هذ 0 ءارألا (0ةّميلأب اد

 اسيضولا 0 ل كيف تدار ا يع
 ا 00 هم 0-هل

 ايل ب داتص اة | َعَوأطَق

 : ( ليوطلا نم ١ نامعنلا ىلا هسح يف ةتكاضيا هلو

 ضبا مزعل ار اَداَق ةَطخح دول تناك ادم اي
 ضرما كف رهصتل ْتْسَلَو "قمار كنم جري ءاَرِحْنإَ
 : ( فيفخلا نم ) ضيا 1

52 

 0 ل هر د ها تاع

 اردالا تنيل ده نمت ال اهردحاح ةلوص رفذلا نإ

 0 انما 0 0 قدر م تيب دك

 ا ل يشك رغما
2 7 

 0 1 كل ف وَ ئدرفا ”ةنبم ةيكظخ

 ار تحدم 6 ما ثاوأل ا رمال وُدو

 اريقتلاو ىلا اذ توملا صقن . *يتَتول اق يسكت وملا ىداال
 : © ديدملا ع نم ) هتقان فصو يف لاقو

 اًريمّشلا قوذت ام يحاَفلَق ٍتاآخاَر ا 0
3-6-6 

3-2 

 ىجرلما : ىو ريو 000

 ةريحلا كلم شربالا ةعذج ةلزتب ناك ةريملا نم بيرق عضوم قبلا غ2230

َّ 

 ائيث ابصع جتني ةعذج : ا 2(



 ديز نب يدع
 تلا ا 3

 يت داق يدسعم دولا ظفحيال يدادو

 نأ تا يقل
 15 ءىرأل وسلا هطلت عك اماَذ

 هاه َكَدوب مفتت 1 ثنا 1

 همَح َدْنِع رِصان اذ كيال نمو
 جاز مقنع يري َةرثَك فو

30 7 
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 ةاوس دعو 1 0 58
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 سست نا:ىو ربو (5)

 ةنيرق رصباف : ةياور يفو . ةفرطل تيبلا اذه ىورُيو
 دة هم و

 ده او ملي لج نمو فعا



 ديز نب يِدَع
 تنال ةريلل اكسو كيرلا نم مرر املا ارح فاس لا 2

 تارهمجم نم يهو ركذلا ةرئاطلا ةتيلاد تادوهشم نمو لقم وهفاّلاد ريثكذنع ليحل ةظافل
 1 ليوطلا نم) اهعاطمو مل دوجا اهنك فعلا

 دَبْعَم مآ نِ ٍراَدل مسد فرع [
 : لوش. نا ىلا

 هد 1 اذا هلم ا او ىَفلأ نس داش قدا ام لذاعأ

 ديلا ينم نخل يفا "تبا قا 01 امَتنقاَل دق َلذاَعأ
 ا ٍة 3 نأ كلر 1

 دمي وأ هلا نسواسانكا هما ترا 1
 ِدَصْرمم لاَجرلا 551 1 تا نم لجل ناب لذاعأ
 هم مه هه ماس

 يدوغ 22 اذا يلام ن 0 ينام 1 ىّضمنأ ضما امريكيات

 م 5
 دسوا و تكسو دق 0

 ه* وم

 دسم 0 2 ىناَق يب يل ع

 ددَمْلا لوقا كيل ياا

 م تاِعاَوْلِ 4 ور
 هه < 5 ال ا

 يِدلْوُم نود ثم أ دق لاوط نونس
 م 90-2 7
 دعساو 50 اوداف 0
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 (ميِدتبَبكب يذل وب اهوغت 5

 ٍددْرأَو كاَطل جأو 8 0

 م0 5 -
 تقياض:ىوريو (19) عزتي: ىوريه )1١(

 يدتقم : ةياور فو ()



 * م قار ابلاو دي ءارش 3

 هر را مديغب راجتسا اي "ىلاهي راجتسا اها هنا :هربخ يف ةيدارلا دامح لاقو

 نيندالا قريشع نه يتب ام ةنم يدلوو يلهأو يسفن عنما اع كفاك ان كم امذ ينمزا دق

 كايلع هب ريشأ تسل يأر يدنعو .كككبمد يككبم هنال كعفان ريغ كلذ ناو .لجر

 لكيحب ٍرما لك نا: لاتف ٠ هتاه : لاف ٠ باوصلا ةنكلو قروابم ن نم هديرت اع كعفدال

 اا 1 15 لزأل تولاو ٠ ةقوسن كلما دعب نركب نا اال هلع نكي نأ لجزراب

 كيحاص ىلا ضءاف .تيقب نا اذه . كلما دعب ةقوسقبت وا لذلا ع نأ نم دع عكا

 . اًريزع اكلم تدعف كنع مث نا اماف . هيدي نيب كسفن قلأو الامو اياده هيلا لمحاو

 ال0000 15 تالجتو برعلا كيلاعصا كلب بملح نا "نم ريخ توملاف كباصأ نا اماذ

 يتمذ يف نه: لاق يري فيك :لاتف ٠اًروهتم لتقت وأ اًرواخع اًريتف شيعتو كلام

 مث . هزواجا ناو ميحصلا يأرلا كيباو اذه : لاق ٠ يتانب ىلا صاخي ىت> نييلا صاخيال

 097 لآ أي هوو هدنع تناك اذرظو ارهوجو نعلا تصح نم اللحو اليخ راتخا

 ٠ مودقلاب هرعاد ىرسك اهلبقف . هلوسر عم اهب هجوو ءيلا رئاص هنا هملعيو رذتعي هيلا بتكد

 لصو اذا ىتح هيلا ضف. و هرسك د هل ريل هناو كلذب هربخاف لوسرلا هيلا داعف

 لاق . ءانلا تعطتسا نا يَ 2 مم :هل لاقف طاباس 7 ىلع يدع نب ديز هيقل نئادملا ىلا

 كتطالو طق رع يا تق كنلتقال كل تشع نئل هللاو امأ ديز اب [هتلعفأ :هل

 000 الل كل تح تار ده عفا كاع ٍضما : ديز هل لاق . كيباب

 هيف لذي ملف“ نيقناخي هل ناك نحس ىلا هب ثعبو هديت هيلا تا ايلف

 0 طاباسي تام لب : نويفوكلآو ةيوارلا دامح لاقو : «هيف تاق كانه نوعأطلا عقو ىتح

 ؟ كلا لرش ارخحاو . تام ىح هتتظوف: ةلئنلا لجرا تحن هاتلأ : ىلككا نبا لاقو

 (1)ق رز وهو تام ىتح طاباسإ هبر توملا نم ىنأ ي كادف

 اما هناو ةليوط ةدم اسوبحم لزي مل : اولاقد نيتناخ تام هنا متذ نم اذه ركناو

 00 ا ناكر اش ةنرعلا ةليرضغو مالسالا لبق نيخيب كلذ دب انآ
 ةصيبق نب سارا ةجرت يف روكذم وه اك راق يذ

 هيلع قضلأ قرزحلا )١(



 ديز نب يِدَع

 بنتك مل كيلع قشي اذه نا ملع ولو كتماركه ارا امنا : ناهعنلل دي لاق «لوسرلا كلمات ا

 لاقو . يدنع سبل كلملا بلط يذلا تار بنك مث .هدنع نيموب امهزئاف هب كيلا .|

 قدصا : ةعم مدق يذلا لوسرال ديز لاق ىرسك ىلا اعجر ايلف . تالا دع نيبو ظ

 لاق ىرسك ىلع الخد ايلف ٠ هبف كفلاخأ الو ككدغ' لك ةكيمأس يلا تععس نع كللملا

 : لاق .هب يتتربخ تنك يذلا نيا: ىرسك هل لاتف . هيلع ءارتف٠كيلا باك اذه دير

 يرغلاو عوللا مرايتخاو مهئاقش نم كلذ ناو مثريغ ىلع مهناسنب مهتَّئضب كتربخ تك

 اهتومسيل اسهنا ىتح هذه كلضرا بيط ىلع حابرلاو مومسلا مشراثبا» شايرلاو عبشلا ىلع |

 اه هتهفاشم نع كلملا مركحأ يفاذ لاق اع يعم ناك يذلا لوسرلا اذه َلَسْف ٠ نجلا

 يف ناك اما: لاق هنا كاملا اهءا:لوسرلا ُهل لاتف .لاق امو: لوسرلل لاق .هب باجاو لاق
 هملق يف عقدد ههجو يف بضغلا فرعف .اندنع ام بلطي ىتح هيفكي ام سرافو داوسلا رش

 راص مث . اذه نم دشا وه ام دارا دق دبع بر : لاق نا ىلع دن 1

 ٠ كلذ ىلع ارهشا ىرسك تكسو .ناهعنلا 2 ىتح مالككا اذه ا ٠ باََّشلا ىلا هرما

 قلطناف «كيلا ةجاح كلملل ناف لسقأ : نأ هبانك هنا ىتح قوتي دعتسي ناععنلا لعجو

 دعس تنب ةعرق تناكو . بط ' لي م ل دك هاتا نيح

 سوا تنب بنيز هدنع ضيا تناك ةأرماو الجر هل تدلو دقو دنع مال نب ةثراح نبا

 | اولاقو هيلع كلذ اوباف ٠ هوعنعو نيلمملا اولخدي نا ىلع اًديط ناهعنلا داراف .ةثراح نبا

 | لبقاو٠ هبانل ةقاط الو ىرسك ةاداعن ىلا انل ةجاحال هناف . كانلتتل كرهض الول : هل

 سبع نب ةعيطق نبا ةحاور ينب نا ريغ هلبقي مهنم دحا سيل برعلا لئابق ىلع فولي
 ام.: لاق ٠ ظَررَتلا ناورم سما يف مهدنع هل تناك مّن كلعم انلتاق تئش نا : اولاق

 | نابيش ينب يف داق يذب لذ ىتح لبقاف ٠ ىرسكب مك ةقاطال ةناذ يككمأ نا بحأ
 | دئموب تيبلاو اقيم اس ناكو دوعسم نب اه لب ليقو ةصيمق نب 'ىلاه قلف ٠ د

 ناكو ٠ نيدملا يذ دلخ نب سبق نب دوعسم نب سقل نيدملا يذ لآ 0 5

 ملعو كلذل هلها هيلا عفدي نا نامعنلا هركف ٠ ةَأبالا دوعسم نب سبق معطا دق 1

 ةنم ةسفن عنع امم ةعنع اًنناه نا 1



 ( ميت ) قارعلاو زاجحلاو دجن ءارعش

 هبٍبَصي لو لجأ ىضقناو ةتدم تعطقناو ةنم دبال ام ةباصاف هلو هحضصن يف كلملا هب نيعأ
 ا عا هللا لعجتاّلا الاجر دفمل نكي ملف كلمملا اما يقبدصم نم دا

 ىّأر ناف هيلا هتحرسف كاملا ةمدخ ملتي هتأر هنودد سل هل نبا غلب دقو ٠4 .هناخو هكلم ن نم

 يذلا وه ناكَو . رخآ لمع ىلا كلذ نع هع فرسشيلو لعفيلف هببا ناكم هلعجم نا كلملا

 نم هل تناكو . كلملا دوما صاوخ يفو اهروما يف برعلا كولم ىلا كلملا نع ةئتاكك ١ ىلب

 ا 11 *ايكاو امالخ هل نالمح نارتشلا تاربخ ةنس لك ىفب ةفلوم ةنيظو برعلا
 ناكو هل كلذ يلد يدع نب ديز ناكف . برعلا تارا رباسو مدألاو طقألاو ةسباملاو

 « ناعنلا نع ىرنش < ةلأس مقومل 0 .يدع ل اع اذه

 هب بأو؛ هيلع هوبأ ناك يذلا سمالا ىل إء تاونس كلذ ىلع كمر هيلع ءانثلا كة

 ءاسنل! نم ةفص مجتلا كولمل تناكو .هل ةمدخاو هيلع لوخدلا رثكب ناكف ٠ ىرسك

 كلملا ىلا تلمح تدجو اذاف ةفصلا كلتب نيضَرَأْلا كلت يف ن نوثعس اوناكف مثدنع ةبوتكم

 0 داس دان 0

 لوقلا كلذ يف وهو يدع نب ديز هيلا لخدو . يحاونلا ىلا اهب ب <ف سعأو ةفصلا

 تأرقو هل ال ل

 هم تانبو هتاوخاو هتانب نم ناعنلا كدبع دنعو . اقراع رذنملا لال كك نقر همفلا

 نا كالملا اهيا : لاق ٠ نهيف ستكاف : لاق .ةفصلا 'هذه. ىلع ةأرها نيرشع نم رثكا هلهار

 هوا اناف٠ ملا نع مهنا يف اوعذ نوم ءركتي م معا ةصاخب نايعتلا فو برعلا يف + ءيش رش

 *كلذ ىلع ردقي مل هيلع انا تمدق ناد ٠ نهريغ هملغ ضرعي وآ هلا ثعت 2

 الجر ةعم ثعبف ةحت ام غلبا ىتح ةيبرعلاب مهني كتاقث نم الجر يعم ثعباو يثعباف
 مظعأ هيلع لخد ايلف .ةريملا غاب ىتح ةفطايو لج لا مركي <( لم ديز هب جرم. ابنهف اًرلِج

 ثعبف هرهصب كتماك داداو هتنب لهاو هدلوو هسفنل ءاسن ىلا جباتحا دق هنا : لاقو كاملا

 ٠ ناهعنلا ىلع ةفصلا ديز ًارتف . اه انتج دق نوتفص هذه : لاقف . ةوسنلا ١الوه ام : لاف . كيلا

 0 هب غبي ام سراف نيعو داوسلا اهم يف امأ : عمسن لوسرلاو ديزإ لاقو هيلع تّقْشف

 قبلا يا ناواك : ةسرافلاب ُهل لاقف .نيعلاو ابملا ام: ةمسرافلاب ديزل لوسرلا لاقف ٠ ةتح
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 0 ديز نب يدع
 ”فوطا اهف د كو 1 يف ازع 0 يرمعلو

 ةفرعو هرعا يف ُةملكف ىرسك ىلا ماق يدع بات يتبأ ارق ايلف: ( اعيم اولاق ١

 هنا هللا ناغنلا ةقيلخ «بتكو الجر ةغم تعب هةدلط) دأب تاقلا ىلإ بكن
 :هل اولاقف ناسغ نب ٠ مثد ةيفن ينب نم يدع هادعا َنامعنلا قأذ» ا

 ادم نا 0 6 هيلا مدقت يدع ذأ تاكو كوع ءاجو ٠ مهبلع ىلأذ . ةعاسلا هلتقأ

 . هلثتماف هب كرمأ ام رظناف هيلع لخدا :هل اتق . نيتصلاب سوبحم وهو هيلا لخديف يدعب
 يذلا يدنع : لاق . كدنع اف كلاسراب تح دق يلا : هل لاتف يدع لع كوسرلا لخدت

 .هنلا سرا نع باكلا ينطعاو يدنع نم نرخ ال 1 لاقو ةّياس ةدعب هدعوو . بحت

 باّتكلاب كلملا يقآ نااّلا عيطتسا ال: لاتقف . ناقل يدنع نم تجرخ نا هللاو كناف

 ىرسنك لوسر نا نامعنلا ريخأف هئادعا نم كانه ناك نم ضعب قلطناف . هيلا هلصرأف

 ثعبف . كريغ الو تنا اًدحا اتم قدتسي مل هللا» لعف ناو هب بهاذ وهد يدع ىلع لخد

 لففاف نتا ىلا لوس [ه دوا ردد مث تام ىتح 0 8م هيلا

 : هل لاقو ءانسح ةيراجو امهذ لاقثم فال ةعبراب هل ىصأر . ةماكو معن : لاتف ٠ هيلا باكا

 سركلا ةملعأف . نحنا لخدف بكر حبصا ايلف ٠ ةجرخأف كلسفنب تنا لخداف تحيا اذا

 عجرف ٠ هتوم ةتهارك انفرع دقو ةنم اًموخ كاملا رابخا ىلع 'ىرتجت ملو مانأ ذنم تام دق ها

 قريع موملا تنجو يح رهو يدع ىلع تاخد ل تنك يلا :هل لاقو ناهنلا ىلا

 لخدتف يلا كاملا كلب ثعبيا : ناهعنلا هل لاق .مايا ذنم تام دق هنا كذو ينتهيو ناكتلا

 1 00 هداز مث هددهتق. ٠ثيخعاو ةوشرلا تذرا ككلو .تدذك٠ ٠ يلبق هيلا

 < ىلا لوسرلا عجرف ٠ يلع مدقي نا لبق تاما لا ىرسك رب ال نا ةنم

 فرعو يدع لتق ىلع نامعناا مدنو ٠ هيلع لخدا نا لبق تام دق ابدع تدجو يلا :لاقد

 لإ 0 نا ُث . ةديدش ةبيه مهباهو هيلع هاقادعأ ًارتجاو هرعا يف هيلع ليتحا هنا

 . تنأ نم :هل لاسقف .ةيش فرع آو اهف .ديز 4 لاقي يدعل انا قف موي تاذ هديص
 ةبرقو اًديدش احرف هب حرفف .فيرظ مالغ اذاف ةمّلكحف .ديز نب يدع نب ديز انا: لاقف

 "5 نمم ناك ادع كَ ا 7 هزهجو هيبأ سمحأ ع نم هيلا ردتعاو لو ها 1

 0 2 1 5 3 ياك 1 ف



 111 ءااع

 )بت اهَرغاصا 0 1 رعب تباص َدَقَو 5
 06 17 موق ا هبخأ ىلا 0 نب يد نكس ايلف : ( اعيمج اولاقو

 0 نم رعشلا

 مِلَع دَقاَم لَ مْ لهو 1 0

 ع امامثاو هب تنك د ماوقلا قيعش 2 ناب

 ملظ اماَو 0 اما. ءديدلسا يف قيوم كم ىذأ

 ميمي امراع دجي امم الثلا بدك كنقرعكالق
 هد 22 ها

 لي ايف سبل ةليآ مل مات نإ كضراَكَضْراَ
 ل هوخا هيلا بكف لاق

 فيعض (©7فيلا الو غاب زجاع م لق تامرلا كنا نك نا

 فوسلا ءيضتابف وحل < اًوأج َّنا ول . هلالا نيميد

 كل © اما د عض تا مارللا | ةرغا  ةباتجما زر تاذ

 0 د يسون لءافا ١ ١ ىسأ كتنط اهنح نكنك

 فيرط وأ ةجامل دالت ١ عني مل كندد تلئس اع وأ

 فوغ وا اهب دعب ينلبي مل ايف كيتآ عيطسأ ضرابوا
 لل ناكلا اذه 201 دس ىم' تنإو ىداعألا يف

 ا ا ا
 فوسا قيدصلا ىلع عوزلل هيلع تعزج نا يرمعاد

 .ليوحت هل عاطتسي الف هرارق يف مالا لزت كا نقف كم شفر دق: ىونوا (1
 اهرارق يف ةدشلا تراص يآ موقلا بيصت ةدش دنع برضي ٠ رارقا) رقلاو بوصلا نه تباصو

 كواسملا ضعب اهلهآ ىلع راغآ دق ناكو كلام نب ملسآ نبا ىلا بسنت ةرصبلاب ةرفح بيتع (؟)

 تلا اذه يدع لاف كارت ا لا لوقت ءاسنلا تناكف مهعيمج ملاجر لتقف

 ةشس وري 0 ل تبادر فو 6م

 كيعي ال : يربطلا ةباور يفو 5١( اًعوجن افلا هللاو ينتفي نإ : توف 0



 ديز نب يدع

 اقر عاضآ ذا )اجي

 0 مي لهو را

 5 0 نآ 0

 احا الا اهَلَع يحي ذعأ اب ىرال لل يف
 كيا ل امد جملا م ارتجفا نور طن

_- 
 2 ه ور

 [محاشم اهردخ يف قرحا دقو 0 م برو

 هنا لاقيو بحا ام ةريللا يف باصاف ناسغ نم لجر لسقاف نيرجلا ىلا نامعنلا جرخو |

 : (رفاولا نم ”كلذ تاور نايس لم نط 2 ا

 للا كا ل هد مر ا

 تا ورم كاأو 5 نيس

 5م

 ثان م (ه)ةيولل ىدإ نيو

 لاا ال د كلت ا
._ 

 ديدحلا رّبُر ُهلاقث ناك اًريكرذملا يماور نممّدهف
 اهتليل لزت ملف رمتلا نيعب اج ا برخأف

 سن ةقرو يه ذاف ايوب ناك ام سمتلاف زقلاب وشحم ريرح نم يهو اهشرف يف ةناشخ نم ررضتت
 كيننعت كوبا ناكك رك ياب كو روزا راكع لاف . اين نازل نك اهنكع ني ةكك 1
 كتقرمج اًدهع ثدحا انآل كيياو : لاقف .رمخلا ةوفصو لحنلا نم راكبألا دهشو حملاو دب زلاب : تلاق
 هبنذب اهرئادغ رفضو احومح انمرف كرف الجر ىآ م نيركحذت اع: كاذغ يذلا كبا ف'كلراتاو
 :رعاشلا لاق كلذيفو اًمطق اهعطقف ةضكرتسا مم

 راثرثلا باي اهنم عاب رملاف ةريصن نم رضحلا رفقا
 تحابص نورطاسلا لب مدع : اقر. نورطاسلا شل رسل ساس نسلا 0

 ملعا هللاو يمارجاب لها نم الحر ناكر ضحلا
 ء 7 0

 امم: ىوريو (0) ةبنر:ىوربو )١(

 0 ىوريو م١

 ا ىوريو 280



 ةاا ّْ 4
 01 000 ارعش 5

 ل 1 ا
 اره اقفال ئىلكبأَو مدن لآ نودلاش موي

 مرو هم ل

 ت0 تل اَذو ثدَللأ يق موي ناكف

 5 05 نوه موق خدت
 اا راعاب ا ا ل (م) َةَرِواَحَت عجل ىح د

 ماس و ا

 1 وق نم رص اثم دبا ُهَق ”ةهاد هلع (ه)ت باص ا

 نوفي ال : ىوريو 00
 ةعامجلا ةفارزلاو ٠ داق بلاف حيفلا : كو ريو ١

 ءايظعلا بزارملا (2) تاداس ينعي ةرواحمو ا ىوديو فيفا

 ءىطاش ىلع ناك ةنيدملاك مع نصح وه سفمحلاو . ةهاد هيلع تبصر نصل - 0 (80)

 نب ديزي ينب ن« ةارما ةلهج ماو . ةعاضق نب ديبعلا نب ةيواعم نب نزيضلا ةبحاص ناكوب تارفلا

 ةريزملا ضزا راسو ةيخانلا كلت كلم ناكو هذه هماب الا فرعي ال ناكو نان حني نارك

 نزيضلا راغاف . ماشلا غلب دق ةكبام ناكو ىصحي ال ام ةءاضق لئابق سب او مارجالا ينب نم 20

 حباسلا نب ورمع كلذ يف لاقف مهيف كتفو ريش رم ةنيدم ََض فاتكآلا يذ روباسل اتخا باصاف

 : ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نب منغ نب اهدلا نب ىدح نب

 روكذلا ةمدالّصلا ليلبو فالع نه عمجي مانقل

 ريش رم ذباره انتفو كك[ سرق تغقالف

 ريعسلاكةريزجلا م عمجج دلي نم مجاعالل انفلد

 . اش مهنم لغتسي ال نيس عبزا رضحلا ىلع ماقاف مهيلا راسو مهل عج فاتكآلا اذ اًروباس نا مث
 . يلا لتقتو ةئيدملا هذه هب مدحت ام لع كتالد نا يل لمجتام هيلا تاسرا : نزيضاا تنب ةريصنلا نا مث

 اهلو3 لع لمعف . ةنيدملا ةزوع ىلع هتلدف ّنمتود يسفنب كصخأو يئان ىلع كمفراو ككحا ::لآق

 ةئيدملا تعادتف لعفف ةئيدملا لخداو مقلتقاف اوعرص اذا رمخلا سرملا يقسا انا: هل تلاقو محل بهاتو

 ملف نزيضلا عم اوناك نيذلا ةعاضق ىنفاو ديبعلا نب داباو ذئموي نزيضلا لقف ةونعروباس اهو
 نب ورع كلذ يف : لاقف . اوجردو اوضرقناو ناولح لئابق تبدصاو مويلا ىلا فرعي قاب مهنه قبب

 : نزيضلا عم ناكو ةلآ

 مكشلا د تكل اج ””ءانبنألاوأ كنزي لا

 ديزي نع تئاتكلا سالحاو ا ينبو نريض عرضصمو

 دوما دوباس كلااطاالابو تاللث لاويفلاب“ مهنا



 ديز نب يِدَع
 اولا نم ) يفارصنلا ين ىخأا يريطل نيد هانغ هيفو اًضيا لاقو

 اكوا ذا يا أ 56 يتسع نال غيم نما

 اًحايذ مهقول نم انو قانو يف هلت ينَب تْنَطآ
 57 نجاوالأ اَعَسَتَو هنيناك تاركأ 0-5

 : ( حرسنملا نم ) زرح نبال ةانغ هيو اضيا لاقو

 (١)|[بكارع ان رع مان مالا ِنْيَع يف نافل ل ثمر ا [

 0 مئات فَ مهعرصُمو مهتاوخا نر

 9 0 راك ا د ريل من مس وة يجود

 5 نول رو م هلا تحابنم نا ان

 0 هال اضرب نك فاض

 براعم ىَدْنَتَو نر 0 ىذا يا نم د

 اه راوع وت رام (613ياكلا  ىرتع نود لال هتف

 ايصات )تقلا امنا ذإ(0) مانت وص ايف نأ

 20 (ملرارخالا م يب َدْنِج تايسالال يلا تك
 و ا ل

 (١1)اببل اون ابي ىعسنو فت ما قسو لاثبلاب (١٠)تزوفو

 عيبلا يف نيغلا لث» مهلتختو مهعدذفف سانلا نيغت مايالا : لوقي . رهدلا بقع : ىدر 0

 هاقتعاو ةقاتعا : لاقي . مهسبحت مهقاتعت (ع«”١

 ةمغ اذا ةظيغو ةظحج يا ىعا ٌةبرك : لاقي امناغ انهه اجراك (س)

 ا ب
 فيحصت وهو لئاكلا : ةياور فو (9)

 ينقل“ هياور يفو (107) ماهللا: ةياور يفو 5١(

 اك رف ف اال[ رارلا ا تاير كف

 تباعثلا دلو بلوتلا )١١( 5 ل
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 (ميق) قارعلاو زاجلاو دن ءارعش 455

 ريتملا كنِم نيَضِراَمْلا يندمج م ناو توحص ناو كيتا ال
 كادر وا يتلا الإ م مدع الو غافلا ميال مد

 روبأس ل نبا ! و ل

 0 م 1 ل مريورلا كول ماركلأر تالا

 رواخلا»و هلا نت مانجا ه3 كولو
 روكو هاَرْذ يف ٍريَّطاَف مآسلك ل

. 0 9-6 2 7 

 0 هبابق هنع ملل داق نول بيدي

 ص 8

 م12 02 يس

 (")رريكفت ىدهأو امي ف اذ ري ذكو

 : (رفاولا نم ) ةنوبامل ءانغ اهيفو هملا رذتعيو ةفطعتسي هيلا سك
 2 فهي ناس” نع 22 ١ كض2 ميس 21 ه5

 كا .بلا بهذ دمذ ةينالع ىع 2 نامعللا خام 1 1

 5 اول كل ادعو 0 6 1 1*2 أ

 راجي 5 كر يداَحو (ةاوبخي مثن :

 0 سالك | ل لهو ا: تله 3 ِدلاَخ نم له

 ءي كل نع داك اذا لجرلا غار ردصم غاولاو عاجلا عيشلا 200(

 نقلا حاص نك بز نب يدع نال ًطيلخت ديز نب يدع سبخ يف نإ :يناهفصالا لاق ()

 يدع ةيعك يذلا ناعنلا دِح وهو 5 الو يدع ف رءبال ربكحالا ناعتلاو سوم | وهو رذنملا نبا

 نب نامعنلا مع 21 ل ناكل ده لكلو اقل نال سن تير دقو تاير نبا يك د11

 يف هلخدا ديز نب يدح سيل ههجو ىلع ئاسلا سدنتملاو ربكالا رذنملا نب ٍرفصالا رذنملا

 عم ةسيح ال هرعش يف نامعنلل الث ةبرضض دقو ةنارصنل) يف هل لخدملا وه نوكي فيو ةينارصنلا

 06[) ةفلاسلا كولا نم دل هل هن رص نع

 كلاثلا نايمللا وه حاسو سدنت يذلا نا.عالا نا انضدتفا اذا طق طلخا اذه نإ: : لوقث

 كك ناكلإ لذ ٠

 جارسلا باهشلاو . افطي وبني 2١ 22١ ربو عمج رابولاو ٠ لبحلابضهلا ()



 ؛ةه ديز نب يدع 2

 ه0 سي انس ط> مس 2 و

 ينال ءىَس رضا سر ال ينفي ساطسقلا د لب دح يف

 9 سدا ع 3 2 و

 قالخ ناوصنم باشو لواغو بفعءاضم ادق قى

 قواسم ال تريح ةقرا رع ل ” اوكف ١١( مار ياهو
 : (فيفقلا نم » ةلوق هدئاصق ررغ نم وهو ناععنلا ىلا هب بتك امو

 ريصت لاح يل ْدَعَأَك كل روكي مآ دوم حاد

 ريشي أنمحو و بج م لدعلا جرش عاربل اك هَطَسو

 0 اذا: هَماَش ني ن را ل رار لم
 3 ا - 812 هد يي
 روم هك - ملأ م بوبس م

 ا 0 م 50

 (ه و ةيودام 0 مافد هيواجي ٠ هز 0 ل

- 74 32 

 0 رهَذ ضو ريفر 0 م اك داب راك يف رجاتلا ذك

 : : 8 07 ا لا ا .ه هم 2 دهسا 2 1

 سَ

 م بر ططسل 7 يفرعو "يدع ىدوا ةادعلا لوقتو
 ارا أ مرت يملا تاس
 رورفملهاج تنآ لب ملال م نم (ة)قيثولا دهتل اكد

 6-2-4 + ع

 دول يلو ٌفيعَص ن او الك تامل ض مب ينْيصي ل

 0 ا ا [ ذا ٍريِصتك

 0 ةه<مو م

 0 8 را نمد ِهلَعاَذ نمم(ه)َندَلَخَنوُنلْاَت 0

 | ىلقلا ةنم ذختيل ضرملا دفوي ا ل نارا رق 1 0
 ل هيف اهتعرسل نانشالا يف رانلاب هضيمو ةعرس يف قدبلا هبش . نيغابصل

 اوعّد سرع لها هعزقب رفد عرق ةناك يحاون ضعب نك دعر توص هب واجي ها لا
 ممدقلا :ىوريو (58) ايلا نسل عدي يلا ةبودأملاو . مرا ا اهلا سانل)

 0 : ةياور يفو (5)

 ةا/



 راكعلأ تلم هماصآ 9

 يزاصتخأو يد 2 امل و
- 

 داتوأو تيب دمع

 0-هل

 5 قاب نول لع هد

 ا دولا اَذ بيم م رش رث اناَجاق نينما نكت نإ

 نحل نع ِثْنحَو م ب ول مقل نميردَص' :يِر
 هام

 قاتشم اند كي ّى ا يفءاس دملو

 00 3 0 يدبآلا يف نيت امام ا
 م دعو 0 2 - < هه

 ديعب ريغ ميما ب ىمهذاف

 2 د
 5 هد

 ا مَ ال م سأل تش نا

 2 مداحلا ىلع هاهأ 0 امتمو

 2 ح

 لوتعيو



 ديز نب يولع

 كا لكلاب علو
 را مسا لاا
 ريالا فدلأ لع نيل لج

 را فاو مولا ا

 رذتعاف ان فاح دق نم لوق ِ غل
 هب 3 رس 3 6 - .٠ 2 ل 3

 راح ىلص امك (0) لولا يناح 0 مللاو ين |

 3 محا ىف 2 3 م 5 2-0-2-4 2

 سل مأعلأ نم هلأ ىَدلَو

 ريج 0 اذا تح ىسإب

 ويسر يف اها 1 يأ 9

 : ( لمرلا نم ) ع0

 يراظتنأو يسيح َلاَطَدَكا؟) يلا ان ل بأ

 ىراضتعا داما ناصملا تنك ١ قرد د داس

 0 ع 0 قع

 مسا ضيا وهو ىراصنلا ربح ليبالاو ٠ ليباب : ةياور فو ٠ لبقاف : كوريو كلم

 ا ىوري 3 م



 (مي) قارعلاو زاجأساو دجت ءا رعش

 الس و7. 0 أ 1 َء 5غ .

 اعلا ا رمويلع تزفف

 ات نأ يرهذداَمو

 ِ نال ام نم الآ

0 0 

 2 هامل

 3 و ةلسأي

 ما

 ا

 ا 0 لع عومد 1 0

 هش
 هل أ

 ع ةاَشولا َنْرْذاَحي

 ا تأطْخا نا

 قود اع لعق سس ا

 0 يدعم دن كله ناو

 0 نم ) اضيا 00

 ركمفأو 9 : لي اذ َلاَط

5 0 

 2 0 م *ى م

 وا يِينع

 "يدع ىلع ففكآلا نئلالي : 6 منم]

 ابرقلاو لينالا وه رسشلا )8١(

 كا نق 0 كح

 د 2 نما تشل "ام نك

 بيلا, ةجمأ ىو دق
 ٍبيبطلأ 1 رد الغ

00 
 بوذلا نم 32 هع 37

 5 6 نامل 0 ع

 2 ه5

0 

 0 صر 00 ناتطأ نم 0

 ًظور 2-0

 رخل ىطععا يذلأو هنخا ا
 ع 000

0 



 يل 00 اهو يأ

 هنو يح 2س

 أ 0 علا ا

 : ( رفاولا

 هارذ يف ةّقَردَل 5
 هلع تا 57 نك

 قاكأ لا قل نط 1

 الو لاس 1 2

 رم وأي ال "اد لأ 0

 يدع نع لع يف اودارأ

 ا 1 | كيمو 1 0

6200 0 

 كمه: ىوريو 20

0 

 و را بشق ٍرادهد حفص : اح

 ديز نب ّيِدع

 داو ءنتغالب ديرت

 17 0 نطب او ميدلاعأ

00 
 لاَطَتلأ يف مها كيضيو )كل 0 اد ل

 لاَدنالَاو ةاَشْول ا

 لاتقل يف ينم قلا قو

 لامتأب احر دو دَعف م

 نم )' هئاذعا كذب ضرعيو هسح ىلعنايعتلا امن اًضنا لاقو ةليوط ةلصت يهد

 - + 2 7-5-5 هذآ

 بيش سوور نيف قراوي

 و راَدْخَد سو

2 - 

 0 بصح مدي م نام نصح

 (ه) ها بيكأا بل لل رفاق

 2 لايح

 0 1ك 3 تي

 0 يح فا للا

 بلع يف هدهدب 200

 بيصع مي يف -0- دو
 ىلا ىلإ ءالأ نياك

 امر ردو اج تس دا نر قلل 2 هير سان ناعما حورت : ىو ربو
 تشقلا ليذلا همن 7

 وتلا دنع ةأر 1 0-0 ةقرخلا يو ةالئم عج يلآملا ١

 دجنب داو روثافو . عوب ري ينب رايد يف عضوم قافالا (9) |

 1 ةريرلا يف عضوم بيركوذو . بلغت رايد نم ةريزملاب ءام ليقو عضوم مسا ينلا (3) 1



 (ميت) قارعلاو زاجملاو دجن ءارعش 55

 كلذكس هنا : اواوتق ريب كلما دنع ابدع كذا ينوي اذا : هباححا نم هب قش نمل لوقت

 8 هاب رك هاد هلماع ( ناينلا ينعي ) كلملا نا : لوقت ةناو ٠ دحا هيلع م

 اوسد مث هل تامرهق ىلا هناسل نع ابنك اوتكحف هيلع هونغضأ ىت> كلذب اولازي مف“ .هالو

 نب يدع ىلا لسرأف 4 ةبضغ دحشاف الأرق ٠ ناهعنلا هب اوتاو ةنم بامككا اوذخا ىت> هيلا

 ا دمر يدعو : كتؤر ىلا تقتشا دق يفاف يتدز الا كلع تهز: كيز

 لخديال سم يف ةسح ىتح هيلا رظن مها الف هلال ل داب 1

 عنص اب اق نا ديز نب يدع نامعلا سبح ببس نا : ةصاخ يضلا لّضَفلا لاقو

 كر وع د ىد هلو هيلا تس لا ننال امان ط موي تاذ

 قح اوبرشو ةءاكصأو 0 0 ىتح ةساتحاف انبرع نب يدع ةضرتعاف ءهيلا ناهعنلا

 ةهارككا يدع هجو يف ىأرو . كلذ ةظفحاذ هدنع لضف الو يدع ىلا بكر مث . اول

 وز نم ١ نامعنلا لعف نم كلذ يف ديز نب يدع لاقق .هلزنم ىلا جدو بكرو ماقف
 0 ماا

 كلاي يدوب ؛ ايِدَح م نسحو اًنساحم ا كح

 تناك وا“ ك 0 م ةَعرطمنولخالاو لأ

 5 1 كي ف مدل ام اثيف 0

 . ةلوسر داعا م 2 2ك نأ ىلأو ديز نب يدع ىلا موي تاذ ناعنلا لسرأو (لاق١

 هبلا هب يعتتا ىتح هلزأه نم نسف هب. يصاو بضغف . برش نكاد نا ىبأف

 ةلوق كلذ نف سبملا يف وهو رعشللا لوقي يدع لمف- هسرح يف لو نيتصلا يف ةسبخل
 1 :( فيقحلا نم )

 ال1 الع ءانآلا رع ء كت [اورماهأ نع يرش تنل
 لاعلا ل ودها. ذا م َنْهَاَلاَو لال انراطخا نع نبا

- 

 مس و ى

 2 0 انكي ضنا دع ومي سانلأ كينج يف اضن



 1 ديز نب يدع

 مهلكو اًرظنم هتوخا مدآ ناكو ٠ كلم ملصي امالو ثاثا الو هدنع لامال ديز نب يدع

 ام:ناهعتلا هل لاق ٠ كدنع لام الو كب عتصا فيك: يدع هل لاق. نم الام رثكا
 اها نم لجر سدرق نبا ىلا ضمن انب :هل لاقف .تنأ ةفرعت ام الا بح كل فرعأ

 ايتاف . ءيش يدنع ام:لاقو امهضرتب نا ىلأف .الام ةنم اضرتتيل هايتاف . ةمود نم ةريملا

 نب نايل نب ريهمج نب نيطب نب مالق نب سوالا ينب دحأ فقسالا وهو نوعش نب رباج
 .اّلام ةنم اضرقتساف .٠ ةريللاب ضيالا رصّقلا بحاص رباج ناكو سنك نب ثراملا ينب

 : اه لاك عبارلا مويلا يف ناك ايلف. .ريخلا مهقسي و م مايا ةثالث هدنع اههتتاق

 55 0 نيعتسي مثرد فلا نيعبرأ ا يدع هل لاقف٠ كا

 المج ال : ربالل ناعنلا لاف .اهابا اههاطعا مث افلا نونا يدنع امك: لاف. 6

 ناكل دع امركم دين نا يح كك انا نا كيدي ىلعالا ”مهرد يل ىرج

 يدع ىلا بكد حالا هءامف ةمدتت انيرع نب يدع 0 كرو عدلا عش لعف ال

 :ديز نءا

 اكساوق تر نإو عر الف دنع نع ع خلبا جن

 اححانع#ب مي وا دنحمم دقق ريف رت انأكايه

 اكاوس دعبي' الف بطعت نا» ادي رفظت ملف رفظت نإف

 كادي تعنص امك انع تار يعسكلا هاد كل

 كرأش نلطت نا ن م دوسالل انيرم نب يدع لاق مث (لاق)

 2 اهدك ل رك دتق لعف ام كب لعف يذلا يدعملا اذه نم

 كلام نم ةدئاف كمال نيرا :يلاق“. ديرب اق: لاق ىتنلاخ يضع نإ كل اذ

 < ملف . ةعيضلاو لاما ريثك انيرم نب ا [مضرعالا كضدار

 ناك ىتح هيلع سانلإ 51 نم اصف ٠ انيرم نبا نم:ةءاده نايعتلا باب لع الإ نأ ى

 رقدلا يف نك

 ناعنلا دتع ددز ن , يدع ركحُذ اذا ناكو ٠ انيرع نبا ىمادالا اًنيْش هكلم يف يضقي ال

 يدعملاو ٠ ةعيدخو ركم همف دز نب يدع نا : لرش راب كلذ عكر ءاخا نحل

 0 هيد رجل دل تا لا نما ىأر .ايلف.٠ مالا

 2 تسعد
 لل 9

١ 
١ 

2 5 



 ( يق ) قارعلاو زاجملاو دجن ءارعش لا

 ا 1 1 ا مب الكا نكي ملاذا يرصلا يف يحال هلا ئريو: ةصاخ برتلا نم ١
 0 اذاف . معن : لقف ٠ برعلا ينيفكت له: كلأس اذاو .لثع هل دهعال امو هماعط ديغ

 رع نبا الخو (لاق ٠ زعأل م مري نا ا هل لف .كتوخاب يل نف

 ا لا كشح : لاق يدع هب هاصوأ نع ةلأسف دوسالاب

 اذ كل رع ذلو . نايعنلا كح ينتلصع ناو نكللو هب كرعا ام لك َنفلاخت ينتعطا ناد

 00 ا ءاهد كلذ ناف نايعنلا ىلع ل امضفتلاو مازكالا نم كل

 كلا كفل ناو كتم قربت كب ملعا وهو اضصن ينل اي مل ادع نا : هل لاف ٠ ةليحو ركم نم

 هلوبق نم انيرع نبا سيأ ام ٠ ىرسسك عجم هلوق ىلاو انفصوو انب ءاج وهو. يلع دسفأو

 الف الاجر ىارر ملاك ماج ةبجتا هيلع اولخد ايلف ى عدو. ملعتس :لاق ُةنم

 ككل لم اناعتلا كلارظني ل 3 يدع هب مثرعا ام اواعفف ماعطلاب رم مهلثم ىأر

 مهد اواسغ املف . اذه ف 350 دحا يف نكي نا : ةيسرافلاب يدعل لاقف ةلكا لمأتيو

 الا اهلك اهكنححا متن: لوقيف «برعا ينيفكتا : هل لوقيف الاجر الجر مهوعدي لعج

 : لاق . اهلك: لاق ٠ معن : لاق ٠ برعلا ينيفكتا : لاقف مثرخنآ ناهعنلا ىلا ىعتنا ىتح .يتوخا

 00 ةكلف . زا مثريغ نع اناف مهنع تنزع نا : لاق . كتوخاب يل فيك : لاق . معن

 انيرم نبا لاق كلم دقو جرخ املف . بهذلاو راوألا هيفا مرد فلا نوتس ةتعث اجات ةسلاو

 انيرع نبا ىلا لسذاو ةعيب يف (ماعط عنص اًيدع نا | م . يل كفالخ ىبتع كنود : دوسالل

 ديز نب يدع لاقف٠ را اا ا اخ ل نأ تدبحا نمي ينتنا : 5

 دق يفاو . كلثم ناك نم هيلع مكي مل مث قملا فرع نم قحا نا يدع اي:انرع نبال
 الف ٠ ناعنلا يبحاص نم كلي نا كيلا بحا ناك رذنملا نب دوسالا كمحاص نا تفرع

 اك ىلا ددارل ايش لع دعحتال نأ حلا اد ٠ هلتم ىلع تنك هىشن لع ىملت

 سبل صالا اذه يف ا َناف يسفن هادا 0 نا ا

 لازال نا هنيع لثم فلخ انيرم ني يدع ماق ديز نب يدع غرف ايلف .اّدبا اًريخ ةنع

 هيلع مدقف ٠ ةريطأب ةيبأ ل لزن قدح ناعنلا جرخو . يل ام لئاوغلا ةيغسو ايا هر

 يدزي الو اًدبا ةئاغ ةيغس الو اًدبا هوجشيال نا فاخ ةعببلا ىلا ماقو .كمدصن نم رفداب |



 "7" 25 ا/ ديز نب يدع

 ظ ناكر. رقع كاوا نم نيه يرش ردا اكو اذار رشا اوناكو مل ىلا 0 ظ

 : ةملهت نب سيق نب ىشعا لوق كلذف . اج نم بهاشالا مهل لاقي هدلو |

 | فويسلاكص مودم : نوشي م ةريخلا يف بهاشالا دذنلاونبو
 خامعلا طع نب لئاد تنب ىلبم ةعاو ا ديصقأ حا رمحأ مهني نم نامعنلا ناكد

 يلاطلا ةصيبق ىلا مهب ىدرا )١( ةرشعلا ةدالوا فلعت زدنا رمح له كك لها نم

 يف 0 0 اهملع ك1 ”هيأد ىرسكا ىري نإ ىلا ريكا ىلع ةكلمو

 لا رشع ينثا ةريملا ىلا نثعبال : لاقو يضف. هاضري اًدعأ دهب ملذ ٠ مهيلع ةككي لجر بلط

 مهرود يف برعلا ىلع اولزأي نا مهترءالد سرفلا نم الاجر مهيلع نكمل هالو ةرواسالا نم

 : لاقو هيلع لبقأف . هدي نيب اًقتاو ديز نب يدع ناكو . مءاسنو مهارما مهيلع اركي |

 كلملا اسيا متن : لاق .ريخ هيف دحا مهف لهو رذنلا لآ نم قب نم يدع اب كيو أ

 مهيلا ثعبف ٠ مهرضحاف مهلا ثعبا :لاقف .ريخ مهلك مهف ةبقبل رذنملا دلو يف نا ديعسلا |

 اب مهطاخ ىتح ةريمحا ىلا ديز نب يدع صخشش لب لاقيو . هدنع اعيج مهتاو مهرضحاف

 ىلا لسرا ديذ نب يدع ىلع اولزت الف (لاق >.ىرسكمىلا مهب مدق مث هاصداو اودادا |
 يلاف ةماركك ١ نم كيلع كتوخا هب ل ام كّتشحوي الف ٠ كريغ كآءا تسل : ناععنلا

 مهيديو ةمزالملاو مازكالاو لزتلا يف هيلع اميمح هتوخا ضي ناك مث. كلذب مرتع امنا

 : لوتبف الجر الاجر مهب واخي لعجو . هدب ىلع صا مات يف عماط ديغ 4 ُك 0 م

 اوأطامتف اواكاتل ماعطلاب مكاعد اذاد . اهلجاو مبايث ثا اوسلاف كلملا ىلع مكتلخدا اذا

 متن : ولو ٠ برعلا 1 مك لاق اذاف» نولكات ام اوررتو 0 اورّعصو لكألا يف

 ا نال رار 0 ةعاطلا نع كدحا دش ناف : : كك لاق اذاف

 الخو٠. ةنم اوامقف ٠ اننا م معيد مق رفت يف عمطي الد مكايل . ضعب ىلع

 مفعف لكآلل تساج اذاو ٠ كفيسب ادَلقتم لخداو رفسلا باش سلا :هل لاقف نامعنلاب

 لكالا ةرثك محي ىئرتكا نان َكَلَد لبق 3-2 لكآلا١ يف دزو مابا غضملا عرساو مقل

 رخع هيدا اونا“ لب لقف (1)

 0 ناورشؤنآ ىريك نب لمره وه (7) يق

 2 سل يش سس سس سس سس يس ل 22 سس سس سس 2س 2 2 جس 7٠7س سل سس سس سس سس تت 3

 مك



 00 | 2 يح كت مدا

 مقل آر رمل زابلاو دج ءارم 16

 دمر يهو دذنملا نب نامعنلا تنب اًدنه 0 كلت هلا ل مو هلباب نيحلا

 تداك وا تغلب نيح ةيداج

 اهءاو اهتامزو اهلها ءاسن لمجا نم دنه تناكو : هص ام يفاغالا بحاص لاق

 ةعببلا ِف بقت مايا ةثالثب نيناعشلا دعب وهو فلا سيمخ يف تزل ةب دنككا ةيدام

 0 هد دئنيح يدع مدق دقو رذنملا كلم يف كلذو ةنس ةرشع ىدحا كئيح اهو

 ةعب ليقو ا ةمود اةعبب اهوخد قفتاف تا ىف ذئموي نايعنلاو .رذنملا ىلا 6

 هلاجم ميلع عدل دقو ةريخا لها نه نايتف 2 2 يدع اهلخد دقو .( امون

 هل 0 ًاهذم قملي سال نكد بانثلا نم هيلع امو هتحاصفو همالك ن سحو
ُ ِِ 

 جبرسلا ةريثكح ءانبلا ةنس> اموت ةعبب تناكو .هابا هاسك دق درعهاشناخرف ناك اًنسح

 اهدتء 06 الاعف دنه يدع ىف 5 ةدامعلاىلا اهف نعطقنا بهازرلا نم ددع ابفو

 . كلذ ىلع الوح يقتبو هسفن يف تءقوف ٠ نامعنلا تنب دنه اهنا هل ليقف هع“ ح

 مول يف كلذو مايا ةثالثب 2 دعب ناعنلا ىلا مث هب لفتخاو اماعط ا اندع نا م

 هيل تاع كا هكف كح الف .٠ لعفف هباهكاو وه هدنع دعت نا يدع ُهلآس نيدثالا

 : موثلك تى دلاغخ لاق 5 مايا ةثلث كعب هيلا اهعيو ة و ةباجاف اهمبا نايعنلا نك دزه

 دنه ريدب فورعملا ريدلا يف اهسفذ تسحو تيهرتف ناعنلا ةهسانق ىتح ةعم تناك

 ا ىتح ديددلا يف تستحاو نينس ثالث دعب تبهرت لب : يلكك ١ نبا لاقو . ةريدلا رهاظ يف

 اهبطخو ةفوككا ةيعش نب ةريغملا ةبالو يف ليوط نامزب مالسالا دعب اهتافو تناكو تتام

 اهريخ يف كأس اك ةتدرف ةريغملا

 ينأ ةنقلو راتع هسا امهدحا ناوخا 0 نب ماشه كذو

 نم ةلظنح نب يدع هل لاش مهما نم خا مهل ناك . يمس ةبقلد ورع ةمسا رخآلاو
 2 ةرساكلالا عم نونوكي ىراصن تيب لهأ اوناكو ىرمتك دنع نوكي يلبَأ ناكو . ٠ ىط
 لع الم ال ردم تاكف : ٠ مهت الص نولزحيو عئاطتلا مهنرعطت ةيحانو لكأ مهعم

 رخآ ا رذنملل ناكر يرو هوعضرأ نيدلا مهف .ادبز نب يدع رخ يف رذنملا نب ناعنلا

 مهل لاب ةريلا لها نم موق هابدد ةعضرأف ٠ عيزاطأ 1 نام ةما دوسالا 2 لام
 2 1 م مد 0 اذ الا

206 0 
 0 هيه



 دير نب يردع

 صالا نا:ديز هل لاق . منش نم هوكحإم 0

 هو ضاقإ هيلا ادغ ميا ايلف ٠ صن ىلول الو مالا 5-00

 : مل لاقف ٠ كتيعز ةنم, جيزان (ردنملا نونعي)ملاظلا كدنع ىلا ثعبت هل اولاقو 0

 | اناو كلم تدب لقا ن نم ناف هلاح ىلع ةنوعدت : لاق . انيلع 5 كلذ نفريخ الوا

 وا اورد تركي نا الا هيلا دلل نا نوكي كاعد اوزاتخا دق ريكا لها نا هريخاق هيث

 | رذنملا قأف . لكفا كيأر :اولاق ومالا نم كلذ ىوس كيلا سنلو كلملا مسا كلف ٠ لاتق

 تفرع ام اهرفكا ال ةمعن يلع ديز اي كل نا :لاقو حرفد كلذ ل |ءقو .اولاق اع هربخاف

 ددحل هور مناف كلا ملا رد ءيش لك ىلع اًديز ديما لها ىلوف (1) دس قح

 : ( لمرلا نم ) يدع لوم كلذ يفد

 اصلا داَنوآَو تبل دمع مليك تدلع دقاتك 0
 ناكت الاجل ةقان فلا ددزا تناكو ٠ ماعلا ذئموي يدع ةنباو ديز كله مث (لاق ١

 دذلللا كلذ غابف .اهذخا اودادا كله الذ .هولو ام هوأو نيح اهانا هوطعأ ةريلا لها

 كلذيف . توصلا عسا اناو قورفث ديز دي يف ناك امت ذخّري ال ىّرعلا» تاللاو ال : لاقف

 : (لمرلا نم ) رذنملا نبا ناعنلا هال ديز نب يدع لوه

 راسخ وذ اتم فس م ميس موي هب أش 1 أ كونآَو

 نابزرملاو هابأ فداصف رمتق ة 2 عك ناادملا مدق ب اكن نإ م (لاق١

 ٠ اهيلا هجوتف ٠ هل نذاف ٠ ةريماب مالالا يف ريك ذا لان ةاه اك هابد يذلا

 واو مهسفنا ايف ةريخلا لها لأ يدعو ُةعم عجرد ساتلا هاملتف جز هربخ رذنملا غابد

 ودبي نيدس ثكمف . كاملا ىلع سعللاو وهللاو ديصلا رئوي ناك ةنككو هوكلمل هوكّلي نا دازأ
 .ىرسكمدخيف كلذ لالخ يف نئادملا ٍقأبو ةريخلاب وتشيو ريفح يف َعِف ةنسلا يلصف يف

 الو برعلا يدابم نم ىدص عوب دم يب دالب ىل اع رئوي ال ناكو ناتس كلذك ككمف

 ٠ رفعج ينب مهلك برعلا نم ةقداحا ناك ٠ مهريغ مم يفب ا يح يف لزني

 نيذه زواجمال لعفب هوبا ناك كلذكو دعس ىنب دالبو ةنضض ىنب دالب يف هيأ تناكف

 9 ريشا ,لغال ناك مص دبس 09 5



 0 قارعل ارو زابحلاو دن ٠ ءارعش 22

 ماقملا دارا اذا ناكف ٠ ظع تيص كلذب هل العف» يش عن م عيمج ماق

 .لقاو رثكأد نيرهشلاو ربشلا مهف ماقأف ردك َنداَكلا هلهاو هيبا عمو هلزام يف ةريملاب

 سوي رامبط مورلا كلم ىلا ديز نب يدع لسرا ةنبا زمره كلمو ناورشوتا يفوت الو

 ديربلا ىلع هلامعا ىلا هلجو ةمزكا اه يدع هان املف٠ ا نم ةيدهب يناثلا

 لاقو قشمدب يدع عقد مث نف ن نوعنصي اوناك كلذكو . هكم مو 1 هع هنري

 : ( فيقتا نم ) 0 5 ام ناكف٠ زعل ايف

 نونلأ 6 نوبهدي 0 1 0 ل ا

 ”0 | ا داع وا 0
 ا لل اهدعب لاق اه لوا ناك مث ٠

 ؤ مدقلا لوط اهَريَع تجصا يخي ْتَشَت ٌداَدلأ نإ
 ] مب طَح لنيا١) يفي اانا" نم نيعلا نإ ام
 ظ ")مس ميش 01 نها نب 5 كاكا 5 ثالثو

 ا مك ايف اَذاَك بيب نع ا |انآ

 ا ملس يف اناح يزاب فل تّيئوتسأك است دق اَاَص
 مَدَجْنَأَم يقرع نا تا 00 فكي وأدلاك وه
 ةريملا لها نال . مهنب هوبا ملصا ىِتح قشمدب يدعو ةريللا سا دسفو (لاق ١

 ام مهلومأ ن د ناكو مهف لدعي ال ن ناكر ةيتآل' لت .اودارا ردا ناك نيح

 ني دبز نب رامح ني ديز نإ هلت ىلع اوعجأ دق ةريلا لها نا نيت الف ٠ ةم

 لها هب هملغ عارم اه 0 دقو يلا ةفماخ تأ ديز اي: هل لاق ةريخا ىلع هلبق ناكو بويا

 ا ىو ريو 0
 | تالاف © مشولاك اف راص دق دوقولا لآ هب دارآ ميشوتلاو . مننا ميشوت 0 («0

 م مهربال انغ اذه يفو .ردقلا اهيلع بصنت يت)) يفاثالا ينعي



 2 921011! ون ه2 10 حل دس سو رهاس# ص تا © جب سس

 ريك ىدهأو امو ف رشا م ذا قئرولأ نر )١( ْرَكَفَتَو
 2# هد ع ضد

 5 رد ل 1 7

 اضرعم د او ءدكاع ام ةرثكف (؟)هلاح هرم
 -ةق ا 5 6 و2 ةعهس د دمءر

 تاملأ . ىلإ يح ماةطغ اه َلاَقَو هلق ئوعرات
 2 3 2 ا دهم

 كانه مهتداو م (*)ةمعنلاو كالو ماعلا دعب مث

 عال 2

 ا 4 تولاق مم 35 َقَرَو ماك او 9

 .اهذذ قابسو هس ل سواق يلال ديز نب يدع اك ةديصق نم تامالا هذهو

 ةبصني لجرل رعالا ىرسكد قعي نا ىلا ةنوككي نيف ةريها لها فلتخا نامعتلا حاس اند

 ىرسككّلم نا ىلا ةريملا ىلع ناكحف . يدع نب رامح نب ديزب نابزرملا مهيلع راشأف

 اه اخنيف ٠ درع ناهاش ةنبا ةعمو ىرسك ىلع دفو نابذرملا نا م ءامسلا ءام نب رذنملا

 دحاو لكم ريل : هنباو نابزرملل ىرسكل اقف ءروسلا ىلع نارئاط طقس ذا هيدي نيد نافتاو

 .رهوطاب (كهاوفا تألمو للملا تب ايتلخدا اههاتلتق ناف نيررئاطلا نيذه نم اًدحا يتم

 امهتبف ٠ امج امهالتتف ايمرو امبنم اًرئاط امنبنم دحاو لك قاف . ةتبقاد يكتم ًاطخا نمو

 . هتباحم يف نابزرملا دالوا رئاسو درع ناهاش تنثاو اًرهوج اهههاوفا تلم لاملا تدب ىلا

 يف ةفاخو هوبا تاء برعلا نم [مالغ يدنع نا :كلملل كلذ دنغ ناهام خورف لاتف

 ىأر ناف هلثم ىلا جاتحم كالملاو ةيسرافلاو ةيبرعلاب مهلأو سأنلا مضفا وهف ةتلبرف يرخ

 قاف هجولا ليمج ناكو ديز نب يدع ىلا لسراف .ةعدا : اقف . لعف يدلو يف هتنش نا

 مهرضحاو سانا فرظا هدجو ةمدك ايلف . هولا ليمتللا كيوتل سرتلا تناو نسل

 ناويد يف ةيبرعلاب بنك نم لوا يدع ناكتف ٠ نابزرملا دلو عم ةتئاو هيف بغرف ٠اباوج
 ىرسك ناوند يف ادمان لي ملف ٠ هوبهرو يدع ىلا ةريلا لها سغرف .ناورشونا ىرسك

 نا الا يح ذئموب راح نب ديز هوباو ةنم ترق هب تحمم رهو ةصاخلا يف هيلع 2 نذوي

 هَنِياَع لخد اذا ناكو دذنلا ىلع درب يدع ناكو .هبا 55 :لمخو عفترا دق يدع كذ

 2 ع 10 1 و 2

 ىاراام : ىوريو () نينو :ىوريو )١(

 ةمالاو دشرلا:ىوريو (#)



 ( يمت ) قارعلاو زاجأاو دجن ءارعش 1

 لالإليفيرجت ليل اذيبَو مدف انهلع قيال
 لع م نا ل ال
 لاب اناَْرَْدلا كاذكو اورام

 : لاق .ةربتملا هذه لوقت ام يردتآ : يدع هل لاقف ٠ ةربتج ا رف ةرعشلا ازذاج مث لاق

 : ( لمرلا نم ) لوقت اهناف : لاق .ال

 اودجعأ أضالا لعد را كلا 1

 ارك 2 11 ارك منا 5
 كدر اف كلا تنلع دقو. نايلكتت ال ةراقملاو ةرغشلا نا تملع دق: ناععنلا لاف

 | دبعتو ناثوالا ةدامع عدت : لاق ٠ ةاحعلا هب هر يذلا ليبسلا اف 5 ينع هللا كازغ يتظع

 ذخآو رذئنيح رصنتو ناثوالا ةدابع كرتف لاق . معن : لاق .ةاحنلا اذه يفو : لاق هدحو هلل

 داهتحالاو ةدامعلا يف

 هاا كلا نم وأ اهلل (مزي قنروتا لع فرشا مث ةدم ناهعناا عم يدع يبو

 هل لاتق ٠ تدتوأ ام لث# لحا ٍقوأ له : هباحصالا لاتق هيلع هرجولا لامقإو مالا ذوو

 كلبق نمل ناك يثنيما لدزي الد لذي ل +يش تنتدأ يذلا اذه :ديز نب يدع ةيدن

 ٠ ينع لوزي_سو جيلا راصو هنع لاز يلبق نا ناك - يش ل ؛ : لاق .ككيلا راصو هنع لاز

 اًدغ نوكتو اليوط ةنع بيغتو الق هيف نوكست ريسي ءيشب تبحعالا كارا الف : لاق
 كك يف قت نا اما :لاق ٠ ىلطملا نياو برهملا نياذ كحيو : لاق انهترم هباسجيب

 كجات عضت نا اماو كضمرأو كضمو كلرسو كءاس ام ىلع كبر هللا ةعاطب لمعت

 ري كاكك اذاف: لاق كلجا كل ق> كير دبعتو كحاسمأ سلتو كرامطأ علو ا

 ناو ع اًريزو 50 أ اه ترخا نان نيدأرلا دحا رات يللاف يللي يلع جرقاف ظ

 علا دنع هيلع عرتف : لاق ٠ فلاخيال اًعيفر تنكدالبلا رفقو ضردالا تاواذ ترتخا

 يف هللا ةدامع امزاف ةحابيسلل ًايبتو هحاسما نسلو هداطا علخو هجات عضو دق وه اذاف هباب

 / : ديز نب. يدع لوقي هيفو ناعنلا تام ىتح لاملا 4#



 ديز نب دع
 نم امجلرت ةأرمإ نم نبا هل انلو ىح هل اما كلف (1) تاعناإ كللا تاكداص قح

 ناهام خور هل لاقي ءايظعلا نيقاهدلا نم قيدص رام ناكو .هيبا مساب اًديز هامسذ 'يبط
 نم ناكو ناهَدلا ىلا ديز هنباب ىصوأ ةافولا !ًرامح ترضح ايلف .رامح ىلا اتسم ناكو
 ةيبرعلاو باكا قذح دق ديز ناكو ٠ هدلو عم هدنع ناكف هيلا ناتهدلا هذخأف ٠ ةيذارملا
 ىلع ناقهدلا راشأف ٠ دبل ناكو اهّقَقاف ةيسرافلا مر 1 هلم ناتعتلا العا نا لبق

 الاكلد للعم ىرك نك 0 هجئاوح يف ديربلا ىلع. هلم نا ناورشونا ىرسك<
 و ةملهت تنب ةمعنب ديز جود : نامز ىرمت كلذ لرح تكف هدا الر

 نب يدع كرت ايلف. كرم ناهاش ةامسف نب | نابذرملل كاقو )060 همس و2 را هل كل

 ىلا درم ناعاش هنبا عم نابزرملا هلأ قذع اذا ىح ناتكلا يف هوبا ةحرات مفاد ديذ

 ن* جرخ ىتح ةيسرافلاب مالككاو ةباتجكا معد ؛ هنبا عم فاتخي ناكتف . ةيسرافلا بانك

 ةرواسالا نم ع ٠ باشنلاب يرلا م كر رعشلا لاقو ةيبرعلاب مهحصفاو اهب سانلا مهفأ

 ىلع كولملا تعباتت كلذ ءانثا يلو ٠ اهريغو ةاوصلاب ليخا ىلع محملا بعل ملعتو ةامّرلا

 ٠هتبالو ىلع راح نب ديز تثثاف ( م 458 ةنس ) ثلاثلا ناهعنلا ىلوت نا ىلا ةريللا

 ةعمو ديضلا ىلا امون عر (؟) ةينثولاب نيدب اذه نامعنلا ناكو ةمدانو ندع هنا مّدقو

 | نعللا تيبا كلا اه ١١ ديز نب يدع لاف وم يق لل دل ف يو يدع

 : ( لمرلا نَم ) لوقت اهناف لاق٠ لوقت يذلا امو : لاق. 1 هذه لوقت ام يردتآ

 َلاوَز “)نر لعوفومم هلآ هلع تلا نر م
 هيام 7 خ2

 ايل ع قت لَو ري 0

 لال | ءا ل را الوحل تا

 )١( ةنس ىلا م ها" ةئد نم ةريملا ىلع كلم يذلا يناثلا نامعنلا ديري هنا نظن «+

 سواك ىلإ ر ذخلا نب ناعنلا كا و ردنملا نب ريك الا "ناقللا ىلإ ىرعت ةيالا راحألا نأ (10)
 نبا تلاثلا ناممااوه يدع.دب ىلع رصنت يذلا ناعنلا نا نظن انناو اًدِح ةليوط ةفاسم امنبنبو

 هر. ةنس ىلا 6 ةنس نم كلم يذلادوسالا

 ت : ةياور يفو 06 ىو ريو 2< برق :



 0 قار ءلاو زاحلاو دن ءارعش

 لت د نيتثام هاطعاو امهذ 0 ينام اهلع قفناو بهذ نم 0 ةنائلكب 3

 يرش يف يف ىتلا مداد ىلا ل مث . كله ىتح سوا لازام ف ثكف ٠ ةنمقو ًاسرفو امئاعرب

 اوفرعو ةريملاب اوناك نيذلا كولملاب لصت | هككبع لبق بويا ناك دقو : اه كلهف ةريخا

 زئاوح 0 بوبا دأولو الإ كلع كلم مهن 1 ملف ٠ بويا ني ديز هنبا "قو 2

 نب ديز جر .اراخ 9 تدلوف مالق لآ نم 2 جرت بوبا ب ديز نا مث.تالمحو

 وهو ديفجت نودتنم مثو ةريللا لها نم سان يف ديصلا ديري مانالا نم امو بوبا

 لجر ةيقاف 85 هباعصا نم دعابتو دمصلا 2 درفناف ٠ هرعش يي ديز نب 0 0 ناكم

2 
 : بوي | هبش هيف فرع دقو هل لاقف .هببا لبق راثلا مهل ناك نيذلا سيقلا ىرعا ينب نم

 .كلزنم نيو : يبارعالا هل لاق ٠ ي رم : لاق ٠ مهي ١ نم : لاق . مم ينب نم : لاق ٠ لجرلا نم

 5 هل لاقف . بوبا ينب فرعت نيا نمو معن : لاق كا بوب | ينب نما : لاق . ةريخلا : لاق

 هنا ةملعي ملو .ةنم هوبا بره يذلا راثلا ذو يلارعالا نم ديز شحوتساف . مهب تعمس

 ديز ةنمآف . ءىط نم هورما انا : لاق .٠ تنا برعلا يا نه : سوبا نب ديز هل لاف ٠ ةفرع دق

 ٠ ةيلق قلفف هيك نيب ةعضوف مهسب هامرف بويا نب ديز لفتغا يلارعالا نا ث.ةنع تكسو
 هودقتفا دقو هوبلط ليللا ناك اذا تح دي باعصا ثبلف .تام ىتح هتباد رفاح مدي ملف

 هرثا اوفتقاف هملط يف اودغ مث ةنم اوسني ىتح ةنوبلطي اوتايف ديصلا يف نعما دق هنا اونظو

 نا اوفرعف . اليتق هودجو ىتح رثالا اوعبتاف . هريانسي بكار رثا ةعم اوآرو هيلع اوذقو ىت-

 ناكو .هب او-اصف .ةيناثلا ةليللا ءاسم هركرداف ريسلا اوّذغاو هوعتتاف هلتق ةلحارلا بحاص

 يف مهنم الاجر باصا دقو ةنبو مهنب ليللا لاح ىتح لبَتلاب مهنم عنتماف سانلا ىرأ نم

 بويا نب ديز لتق دقو اوءجرف .يئارلا تافاد تام ليللا ُّنجا ايف . مهسب ِهيَقْثك عج رك

 ٠ ءافصولاب قلو عفيا ىتح هلاوخأ يف رامح ثكسف . بعكن ب ثراما ينب نم ةعم رخآ الجرد

 جوف .رامح ةيشف راح نيع يئايحلا مطلف . نايل ينب نالغ عم بعلب مايالا نم موي جز

 نالف ينبرض : لاف. كنأش ام: هك تلاتق ٠ يب هما داح أف ارح برضف ينايحا مبا

 ةباكلا ةتملعو بويا نب ع دآد 2 ةتلوحو نك 1 0 نبات نال

 ٠ هبا راد يف



- 

 ديز نب ىدع

 ( م 9437 ) .ديز نب يدع

 صاع. نب () فورع نب (5) بوبا نب دسمز نب(١) راح نبي دبز نب يدع وه

 نب رضم نب سايلا نب ةئاط نب دا نب ميت نب ةانم ديز نب سبتلا ىرعا نب ةيصع نبا
 سيلو هلهاو ماو هوبا ناك كلذكو اينارصن ناكو ةيلهاملا ءارعش نم يصف رعاش رازت

 يعصالا ناكو اهيف بيع ءايشا يف هيلع اوذخأ دقو بورق ناكو وخلا يف دعي نم وه
 اهعم يريم الو اهضراعب موجنلا يف ليبس ةلزنم ءارعشلا يف ددز نب يدع: نالوتي ةديبع وبأو

 تيمكلا نييمالسالا نم مثدنع ناك ٌهلثمو ٠ تلصلا بأ نب .ةممأ مثدنع كلذكو ءاهاوت

 لآ لوزن ببس : لاق شفخالا نايلس نب يلع هب يثربخأ اهف يلارعالا نبا لاق ٠ حامرطلاو
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 . ةريخاب بكن ثراطا ينب لعأأ مالق نب سون, برهف هموق يف امد تاصان" دانك
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 يف ناكم بحأ رظناف .:محرلا هيف توعطقي رعا مهتبو كلن عتي نا ىثشخأو فرعأ ا
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 ءايدالا 8 ه٠ كلذ ربغو يومه

 دكت
0 0 3 

 ظ

 ع ل انك ثلط نأ الخل برق - لاط لمي راككلا تفص : يومتملا توقان لاق 09)
 كلا هلآ 6و ر.ع لهاك ىلا نين ديوك نا ةلصاو هيلا ءاعا 1



 يركشيلا لهاك يبا نب ديوس

 ما لا 1
00 

 0 راد ع نيل انا

 مادشالا متاعو ي كر 0 ملا هال اذ َنيِدراَوْلاَو

 : ( ليوطلا نم 1 لاقو

 (1)ريْنكأ باها 3 مو 0 دع نك يأ سنبل يرسآ

 ايمن نايس هال هيلا" س2 ةِقردل اولا الك
 اووتشا مهنا مامن ارتاتساو ءاسن مبسم اهذخات ناش يب لع ترا ء, ت07

 : ( ليوطلا نم ) لاقف ىلامح َنددَر نباب ديوس مرش نعد ءاسنلا مهنم

 طخ أططَملأ طسو ناد هز طيِراصمل ع َنعِزاَ َناَلظ
5 2 0 00 1 

 را ناتزرلا هوحرفت م مك وج ىدحتذا ديزي ان

 نم اوفششكلاذ نابيش ينب ىلع لمح راوسأ ىلا راق يذ مي زرب ركتي نم لجد ديزيو
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 ىعَف مهقوَف الإ سان ام

 رهظ يآ ادب دق: :ةياور قو (1)

 اكتيوج راد دواس
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 عين بايذ 0( ا ٍِ ادمل
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 م١ مترا 1 الو شيّطلاب سل

 هارت وع عىل
50--- 
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 َ أهو ل تتاف

 عطل رعو طمعا ىرد ىف

 نم تبلغ (و) ملم ذأ اق ند

 هدةهمدس 9 ةداعو

 01( ل تسلف دعب تا و

 ه اضصامدسع ه

 عدتو تعا اني في قت ّيخ حف

 ىَدَللا ت0 ةياور قو 9

 05 هدا ل 0 ا كل ا هولا < 5 30 تحظ وب 14

 ىري ” يذلا ( عجترْلا )و٠ ماصخلا ناواو رافنلا 2-0 هعالكل التم 0 ,يرلا (مجرلا» ١

 50 ىعملاو ماع ةظفلذ مهيلع لضفلل ءاعدا 1 ) هل وذو. 2 هر عج ري ع دق ريغ لع

 يف يناداع نع 0 كا ىنعملاو .٠ ئاك ذو هرْذَحو هظفتل لدم كر غزاف) ةلوق (<)

 يلاديم يف ينمحازي الف ةياغ لك ينء يطوش غرفتسي : لوقي ٠ طولا خراف : ةياود فو. لزتلاو َدَحلا
 7 1 ينادو كك نوقناسلاو مدعَتا نأ 5

 . بيش سأرلا عقل : ا مالا رهو خافللا + نأ كتم سارلا مقا: ةياور يفو (5)

 دنقعلا ظفاح : هخسن يفو ن3( ا ٍسأرلا يف حالو

 يري : ةياور فو 00 عنم انش الو : ىورياوا (0)
 30 ا 0 ةافص : كر نكد اة (ه)

 امادق نمو :ىوريو )٠( بكرت يآ (عضتنت) )١١(



 00 ١١ [ماَذاَ

 ماَضلأَو انو قالخألا 2

 اال لا الا | اص اس ةيادح

 (ه)هردصاظمنغ ته نمو

 هَماَح ف 6 ثلا نري

 ه 2م تا دى 22 06

 (١٠)ءوضلاوقزيام لثموقزيوهف

 متر )1١( يمل هل ولحي اَذاو

 عصخا : ىوريو .٠ 2000 يأ عمصنأ : ىوريو. ضرالا يف باهذلا ( عاسمالا) 0

 ا لاق هناكا نخب لف تنصح ادّمالا ل عمو ب و 2(«

 طخاس رح رارقتسا اغا: ةياور فو ةرضز كلذ

 ىرجح عر اوكف تول رع وه: لاق هنا كاطع و ل ا عرج)) عفر 2(

 هبلق: ىوريو (9) رهضما لش هنصن رز تانك

 امهريغ وا مظع وا ةمقل نم هب صتغا ام لك اهلا 003(

 هصقن يا نالق.ب بابش هللا عصق لاقي عطقنا ءانعف عصقتا : ىوريو 1٠١(

 ءىقلا ةعرّذ : هلوق نم اق هانعمو عّرذي : :ىوريو 9١( عسب مل :ىوريو 220(

 2 يلتنم نكما اذاو :ىوريو )١9( مول اا 0(



 00 الخف 00 5 51
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 فل ال سه
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 ب مق هب دج لاَيَذ قون. تس لالا ىرج ذا يناكف

 (ه) مَطَس َدَق نول نيل لعو (4)ةجاسيد لع هادخ فك

 : 0 عرَشلأ نيب نانا مسا وذ ا نم هعار

 001 دو ص دهس اذ نفارت
 0/) عدنا 000 نِم هل نانتج» كلو مث

 49 0 اداَّشلأو ضل َنيَتْي

 0 د ذر 1 (و) ةقفهرأ اذا َدَّسا ب 3

 فرحا الا 0 عمسجلا نم ءيشب يي ملو : ه1 لاق. 00 م ماّوشلاو
 اذه مو: اذه لاقيو ٍنطب يف نينثا تدلو اذا ةآرما نم كلذ لصأو مآوت عا 1

 اى اذك نيرا عضوم ماتو ٠ هلا ل 1 ناك ةيرق ماَّوت :رصن لاقو . ةلثم ناك اذا
 اك كازا ال نا نال اولا هيلا بسني يذلا وه الا نيريلاب يذلا نظا امو صن باتك

 نمترم اهدنع ريسأو : ىو ريو 00

 نإ كلو قفا فاطتلا وو قلع: 2 06

 0 عج وهو عفش : ةياود يفو عمر

 هنتم نولل فلاتع نول ىلع يا ( ةجابيد ىلع) لوقو. مص تنك ل كو مضايا ( فكم 0(
 :تدبلا اذه دعب ىوريو . ِهيَدَحالخ ام روثلا ضابب صلخ يأ عّصن 2 ا 229
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 ؟ناثلا بما ةناكو دعب 3 يا ا ل ضرالا بهن هودع ةدشل يا (بيلي) 50
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 دلو يركشبلا لهاك يبا نب ديوس

 )عَ ايف ىرذلا تاس نم تنم يباَوْلْأَكك ِناَنَِجَو
 ,نىسك ف احا نم 8 ل (م) مَّطلا ىَّتْحي الو ميثم اَذبآ ."مهَرَواَج نم( ؟)رْدَلأ فايا

 00 9 - 7 1-3 ب 1 هم مد

 ع نع( ©) شل ورياح دي نص اع جراستو

 00 1 اذا ه) عجارتو و ةداس ضي هجوالا 000

 عصن ا اذا سأل ويد ام مهنا 3( رد و

 (م) عرقا َراَطاَذا يزل وكاس 0 اهنرع كف ا

 عدصت بشل ذاب كاش مهيد 2 كنب مل

 عديل ْتَسِنَل رخدلا ميدق يف ل م ا

 مط ْىَشلأ اذ تلمح اَذإو اوُملظي 1 اوم ام اَذاَو
 عني سالو .لصآلا ةاسو مالح ميلك وا
 0 0 00 ص 1 كا ا 3
 5 0-2 1 00-547000 كه 3 2100-7

 2 ع د ا

 3 دا 5 ا ني + امني 0 0 ال

2 0 1-0 

 فيحصت 0 رض عر يف : اود و 00

 عّبطلا د قرت اعمر

 سفنالا ومساحو . سفنالا ورجازو .سفنالا وساح : باور يفو (ك)
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 يا ( عستلاب مشوت مل) هلوقو . اهراس اهَقَلَف اوفاخ اذا ماز آلآ دش ببللا نم طيدملا وهو

 قبب مل يا عّسْنلاب مّسوت مل: :اىوريو مثولاك هيف بدلا رثأ ىقبيف عانالاب دشن لبإب يه تسل

 5 ع اق: ىو عم ةمسلاك اهيف عسنلا راثا

 رجلا هو ة ةعقو عج ليقو ةراجتلاب يذأتلا (عّقَولا )و٠ نيقلا ديدحب : ىوريو (+)

 ا نيدري : ةياور فو 265

 لوانتلا اهو كل نيطاعتف : كوربو ٠ دب رش اًشاخف نلوانتف : كياسن 50( ٠

 سانلا نا ( عجتْت ) ىنعمو ٠ ” نيم كلذ لمت يا نمحو: ىوريو 20 1 ٠

 نيدتممو نيلئاس امنو دصقي
 ءوس الو : ىو ريو ٠ عَّرَج الو مهدنع شح ال هنا دارا اما شمفلاب نولمعي ال منا دري مل (ه)

 رودق نم:ىوريو ()



 5/ يركشلا لهاك يبا نيديوس

 م هيف آم نيس لَ كَ اًهْرَطَو دوال ّيفاص
 هد

 ّ ىذا كو كلل

 عَدَق يف (؟)رفَخ ربح نم

0 

 جت ينم ,وثأ نود ٌلاَح

 عنو نم يصسو و لوما كك
 هه ا

 ح م د (4) ينمو

20153 

 6 ع ا

 تالق را
5 

 ٠ ةدِلأ َتهَذ 1

 لا نب تل نوط مانع 7
00 00 | 
 نك عدت ذخاب 0

: 

 لطلاب تسطخو

 ا لا ( يو والقت
 اهطاسوا يف تلخد يا اهتاَلَغ : ةياور فو
 سنا : ود 2١ رفخ ديعب نم : ةياور يفو

 دّيحلاب سلو عولطلا قل ضعبلا اورو (6) نع ةعجها : ممضعب .هاورو
 رَعّشو رعش مهلوقك يَا يف ةغل (عّيرلا» 2000 عَسَف نوللا اذا: ىدريو

 انريج ©: اضيا ىوريو ٠ انسشج مد اكو ريو
 لولا دعاب : هحسن فو . لولا دعاب : ىوريو

 يضاملا بمهاذل) عتكلاو عنكلاو (عنكل) 63

 3 ءاعورو " قرفتم باحتاياقب وا قرف 0 عّرقلا)و. لاخلا ىلع (تايلاب) بصتنا 6(



 أ

| 
 أ

 20 17 ) ناندع يب ءارعش

 كلذب زشبو سبق ىلا اهيف يلي ةديصق 1 لهاكو أ

 را اهوا ىقلا يو

 رماح و هئادعل َراَدْتَرَصَحْنِإَو . تن دانا 2 هلت 5
 ٍّ و

 00 نا اي ةيرااهأك ار رسل 0
 : اضيا اهف لوقيو

 را ع
 رياحيو 0 0 راف اود اف ناب ذ ني يناقطَتلا انا

 9 ناعلا نايذو ٌدْنَسَو َةَيَ ماس
0- 

 اا دفنا تالا يف ملا نزاوع نم ةداس ماو يك
 م < لاق يوغبلا قكما نب دمحم 24 لاق يديزيلا سامعلا ني دمحم ربخا

 ةتالصق ارق الف يعصالا ركل ديوس رعُش آهن يمصالا باص رصن وبا

 عسّتا ام اهنمليشل اناضوف ان لملل ةعبار تطسب
 "00212 ماب اهاضفت برعلا تناك: لاقو ىعصالا اهلَّضف

 : :( لمرلا نم :رم ) يهو . ةينيلا ىنمت :ءاهاشلا ف كتكابلا رع نب ىلع ينثدح
 لم هس لذ

 م مسن ام ما لكل الصوف اع 01 ةعبار ع

 لس متنا“ انك اضاَو انتَ راجت
 4 هرمي

 0 ىح و ص كارآ نم (4)ر ضان 0 ضع 00

 : عدخ قيل اذا ِ 1 ها اًديِذل نول ا

 قرأ ومَصلا يف 00 د ل مكاو 2 ةارلا 0

 قمتي 111 را هن ناحل لاس لاك لتطا ستار ىو رو (9)

 نبب نوكي دقعلاو . قانا دهعلا (لبلا) و٠ لبي نالف نم تقلع : لاقي . هبحاص نم لجرلا هب

 ضعب 0 اهضعب موقيو بقئاعتت اهلك يناعملا هذهو .٠ موقلا
 .اندارم ىلع لبحلا دش ٌدتشاف ينَعَواط ىنعملاو . عسن اف : ىوّريو . هدادتماو هلا هذ 0(«

 قدبلا عامشك: ىوريو () دوجا هجولا اذهو
 معان : ىوريو 2



 يركشيلا لهاك ينا ني ديوس

 ٠٠١ ) يركشيلا لهاك يبا نب ديوس

 ظ دا لسخ نب ةثراح نب لهاكيبَأ نب ديوس وه
 50- ىكيو بييش لهاك نأ مس ا١نا موثلك نب دلاخ ركذو ٠ ركشت نب ةثاك نب ناهذ

 ا لهاك يبا ني ديوسل هيبأ ن د يندقنأ : يلاغالا بحاص لاق. كنس أنا

 لا نمر كادي اذهاش

 نعل مث هلانزس يف ْتْلَخَح احد لكلا 3| دعس و اانا
 رعاش ديوسو ٠ هتقبطو ىسعلا ةرتنعب ةنرقو ةسداسلا ةقبطلا يف مالس نب دمحم ةلعجو

 اًرعاش لهاكو با هوبا 00 نبا ركذ كلذك مالسالاو ةيلهامل يرضخم نم مدقتم

 : لوقب يذلا وهو

 اهفاوخ لط نم لتتأ دق اًيط ةرداح ءاعّمص ىلع يلحر تاك

 هللا دمع انثدح : لاق يدع نب مثيل 0 لاق عكو فلخ نب دمح ربخا

 كي يب رجع عالا دايز لت ل نا

 ارهطت ىتح هلل 0 ةيوت تل وشر وس قي اا

 اركي كش ال مالا ثامآل اذا ةليبق توت مْول نم تاولف

 : دايز لاتف٠ مهل اء ىلأو اًدابز وهعبل لهاك يبأ نب ديوس ركشي ونب تتاف ( لاق )

 مانسو لهاكم مهيف مؤللو ٍلهاكن با نوخرصتس مهتشناو

 مانت ةربغ ازد هيلع | ههجوو ديوس عجري انتآب ناف

 مارك عيمبلل يف ْئ كل لآ ا روط نامذ ىلا يعد

 ناييذ ىلا يعد » وق ماو انأثم ديوس ناكذ ٠ .يل«تبلط ام اذه: ديوس مهل لاف
 تناك ربع يب ن رم ةأرعإ ككل ناد ديوس ما" ناف « ركشي ىلا ,ةراتو اروط

 لهاكو بأ اهِحَّوَرتَف اهنع تاف٠ ناليع نب سبق نب ناببذ ينب نم لجر دنع لهاك يأ لبق

 اذا ناكف ةتفلتساو اًديوس هامسو ةتدلو امل اهنا لهاكو بأ طالتساف الاماح لاقي ايف تناك

 | ركذو ٠ مهيف هبسن ىل 0
 ا ةقحتساف ةعفب مالغ وهو لهاك ابأ هما تجوزتو نايبذ ينب يف دلو هنا يبوعشلا نالع

 ع



 هيخاب 0 اوناكو .٠ ديسأ يفب ىل اء مثرص نا ا داصتنا ريدي 5 37 لاقو

 اًريبك اًددع مهنم لتقو مهلا هرخا ثعاب راسف ةراجحلاب هوجر مث رب يف هومدو لثاد
 لاقت مهمد نم ىألم تجرخت اهيف هولد ىتلا ىتح مهنم ميذي لذي ملو رثبلا يف مشامرو

 : ( فيقحلا نم ) لختلا

 امارضلا ع بشن ىلولا ف
2 

 متلو م لها : هاب 0 ا 3

2 
 تاق 7

 +اماكسلا تولقلا درب 3 اهاردح ىتح ءالدلا .انالق

 باتكو يطوسلل رهزملاو ةسايلا باتكو يناغالا باتكن ع ةمجرتلا هذه اناقن *

 طول ءارعشلا تاثط يف, باتكر لهاج يدق رمش



 3 يركشبلا لكلا 5
 هوه

 00 ريثَكلا معتأب نفي موال را نجري

 ريبلاب وق م و م َكنلا نم("”) ندع كر َرقَ

 (©) ريك تلا تاوجب ةطفاك حايرلا اَذاَو

 (4)يريعت وأ يجذق 0 ند شع يللا ا
7 

 (هاريكلأو ريسعلا م13 هال ن* تبرَش دملو |

 (هلروث كيو ثانإلا ليك م 8 1 |

1 

 ريسالاب و :ععشا شل مولا تيرش دقو

 | سراوفلاب ءيت ليلا نا هانعم . ءاسنلا رئادغ هب ُهَّبشت تيا نم دوسآلا عمج اًضيآ دواسالاو ٠ اك
 ا فصو دف نوكيو ٠ تاءاسملا ىلع لومحم و وهف تا رَكّذم ينعي وهو رعشلا فكك اهنكمت اناكف

 | ثلا ”يننم اعاجش ناكاذا ةّبملاك ناب فصوي دق لجرلا نال تملا نم دواسالاب لاجرلا |
 كركم انام تهراو اهكو عرسا اذا في فدو : لاقي 00

 )١( :ىوريو 0

 ا ا 0 0 ةرع 5 تره ثحوانت 2(

 دتشت حايرلا نا ربخاف.راصإ ارا رضا اذ لاق 55 ممايخ باّده نم ضرالا
 لمتملا ماعلا يف روسكلا اذ ليقثلا تبلا اذه فختست ىح

 حادقلا حسب ديلا فيفخ تقولا كلاذ يف ندمت لوقي ( حايرلا اذاه) : ٌهلوق باوج يئتيفلا 3
 يا اًريمش مذنب لزت : لاقي ٠ بي رغلا ريهتل او اهزوف ىلع اصيرح !هتلا>ا يف اًطيشن راسبآلا روضح دنعو

 اهب اعف ريجتلاك ناك هحادق عم سسايلا ةلاحا اذاف ريغلا نم راعتسف هب كرش احدق ينعي اعاو 0

 نم اهلك حادقلا ناك: لوقي . اهنم يه يتلا اهرش نم سبل حق عشا للا

 يجدقب يأ يدبغ نعو يسن نعام برضا ها اذه 0 للقب. ريمتلا اذه الا عب

 رع نيس يربو : 2 ةشع نأ ا هلم رئواو هعزل اذا 5 ةنع مرغاو هحدقو

 يذلا حدقلاب برضا ىنملا ليتقو .هل قداصملاك هلعج فيسلا انه هب دارملاو قيدصلا وهو ةطوقنم ٠
 او رو قل اًزازتهاو ىدنلل 2 ةراعتسملا حادقلا نم هال ١ يذلاو هنن رح

 ي ريوس وا يجدق رع م دل نع يديفلا

 || :رخآلا لوق لثم اذهو . اريك ءاناو !"ريغص ءانا دري م ا هلام يعمي وعي 6(

 0 ٍراجتلا دنع يلو ثحرو 0 تركسأو طاربقب ثب رش

 رانيدلا ريكابو ممردلا ريغصلاب دارا ليقو ِهتقان مسا طاريق

 9 نك ىو را 50



 م او نيبال نادعا ىإ نع كن
 ءوزيع نم ) هلوق ةنع يورملا هرعش نمو ٠ ةنناثلا ةقبطلا ءارعش نم دعب لكملاو 1 0“

 : ( لماكك

 (1) يروحت الو نعل يرب ريسف ؟ يتاذاَ تك نإ ا

 001 ْ ئ 1 نع نا ا

 ( روكا سو ا آلآ : ٍِح داَوأك سراوَمَو ظ

| 3 7 2 

 (5) يتلا ةكحم لك يف راو اودع ظ
 1 0 7 ميني 1 |
 (ه) ريغملل بَ ث اودلتتو ا تاو ا

 ّغ 2 0 0

 (0 روُمصلأ لْثم سراوق متارمْضلأ دا ىلعف 2
 8 ا 02 ء 3 2

 001 لك 1 ولا مدراس لانم ١ نيكس
 تنك نا: لوي ءالعلاوبا لاقو ةبحاصب يل تسلف ينع يهذاف ينيلذعت تنك نا يا 2.0 |

 نايعنلا نال :كلذ لاق اماو . هيف ينغتسا يفاف قارعلا ون ت1 نا نيبحتو يلام ةلقل يتلذاع |

 لاقي يعجرت ال يآ يروحت الو قارعلا نم ةربملاو ةربملاب نامعنلا رادو.ةبرقيو ةمركي ناكر ذنملا نبا |

 يلآست ال : لوقي . مركل | سكلب ( ريخلا )و . ٌةملظعم ءيثلا (لح) () عجر اذا روحي راح
 مك ةنكاو لاملا ريثكب سبل هنا ديري يقلخ نعو يركن ع سانلا يلئاسو هترثكو يلام نع سانلا

 (روكحذلا سالحا)و . كلذك وق اوقل اذا مهظاتو مهجاهتلا يف مه يي يا مولا (راوالا» ()
 "ران ىف لمالاف كل ذك ن اك اذا. ةرإلا ةنمو تمقوت اذارانلا تدآو : 1 حّرفلا ليلا ناسرف

 يتلا ةمومضملا ىاولا نم لدبا مث ةزمسلا ني ةر ةزمسلا مف كلف نرك نانا ل[ |
 دوجا ناكرانلا راو اك: لاق ولو اًراوا راصف تّقأ لبق اذا تنقو يف لعف اي ةزمه لعفلا ءاف يه

 فيعنتت وهو الا : يناغالا يف ىور ياو ٠ ءاوس اهرحورانلا راوا نال

 (ريدتلا)و.لبخلا اورجا اذا طقست نا ةفاخم عوردلا ىلا مهضيب رباود اودش : لوقي (+)

 رخاوالا (رباودلا)و .عوردلا ريماس» أ

 ناش نم بباتلا نال اومز<# يا (اويملت)و عوردلا يو تاماللا اوسبل يا (اومالتسا) 2(

 اوثبلتو اوثيلتساف : ىو ريو . ريغملا
 ٠ هذه لاحلاو مضي 00د ىدش» لاق هناك لاملا واو (دايحلا ىلعو ) : هلوق نمواولا (5)

 ان ]5و اذكم لح انتازاو نيسفملا عافدل وا ةراغلل يعم اودعتساو اورمشت ناس

 هباوجو اهب لاحاجب ٌهنع (ٌبر ) باوج دعابتل دايما عمناسر 1 داعا اماو دعب ءىجي مل بر باوج |

 تاقنشملا دايما ىلع : ئوريو كئاوأ 5 ينيع تررفا ا

 ذي دوسي ربش موو 00 اس را مل عمت ارا دفع لاك 00



 ( مودا ١ يركعبلا ليك

 ورمع نب تافا نب دوعس» نبا ليقد ورحمت نب لكلا ةنا ليتف هسن يف ا

 |. ثراملا نب لكما ليقو . لئاو نب ركب نب ركشي نب بيبح نب منغ نب ةأوس نب بعك نبا
 عع

 / ةغبانلا عم ناعنلا مدانن ناكو ةيلهاملا ءارعش نم .لقم رعاش وهو ورمع نب ةعببر نبا

 ىلع ةغبانلا رعشب رثؤي هنا ريغ . هيلا برقي و ةمرك نامعنلا ناكو .دئاصقلا هدشنيو يفايبذلا
 لخللا الخو ةنم ةغبانلا برهذ هلتقب مث ىتح هيلع هردص رغواو ةغبانلاب لدتا ىعسف هرعش

 هيف بارا رعا هلم هلق يف قو نا ىلا ةبنتلا نم دنع باالألا لعل ملأ ٠ هتسلاحب

 لاقي هنح سحاصو هسرح نم لجدولا ةيقدو هذهاف ةدارخلا هارعاب حتا لب 151 ٠ تالا

 ةا ةموق ض ري 1 لاقو ُهلتق ىتح ُهبَّدعف هلثقيل كلغت يفب نم بَكع هل

 :[ اول, دق موقلا نإ يع (0)ٍنَيْخأ عب نمآلا
 آس -_ 6 و + نو

 ا ادا م الو بكم نم * يل اورتن 0 ناك

 2 ف ليبدأ نطو د 2 ا

 نم) ضيا لاقو

 الاول رجالي يق يِدْنَأ طسوَّنَط
 ملعت ملف هربخ ضمغ مث نامعنلا ةسيح لب ليقود.( م 04370 ةنس وحن ُهلتق ناكر

 ةيرضت اك لشلا هب برضت يرعلاو قرح ها : لأخر اج هدد الا ةقيقح هل

 :ةمرلا وذ لاق ٠ربخ هل لمي مو كله نمم ههاشاو يزتعلا ظراقلاب

 ,لقحلا بابا نم ىفداب تسيل .ابصلا مباتلا عيطتت ىتح براق

 :باوت نب رغاا لاقو

 مثزبعب نع اوملطا اماذا اولوقو

 :(فيقملا

5 
 نوني يوفو م

 للا بووي ىت> ةنوقالت 0 31 ل

 ةيرللا ففنف (10



 ركنا و لاقاناز )نادم يف ارق 57
 < هلو 31-

 2 26 نأقو لالظلأ م فارطأب ؛ ءاظلأ مفتلا اذا كح

 0006 كين الوان 01 عل ن6

 '(0) ىلع 5 لل صرت ةركذم فرح ىلا يبن

 1 م ءا ل َ عمتك نري ا 0(1) مخ

 (4) سل مزاح أ مش كلم ل 0 كَتَأ

 .سإلاين(ه)َناَسَحِ 1 لهو داَوَلسأ ةيِراَم نأ لاو

 (هلسرتلاك مذالاو امامه لعضوملا نغرأب كول
 هايم 0 هن م 0
 نسال لا اناَع داو ًاهفعض ٍرفصلا كيسلابو

 (مل سللأك هلا مول قلم )هكا لاَ يتب ال

 (هل سمت للان فونا 2 هلع 3 كانه هلك

 د ناسرفلاو ءارعشلا نم ناكو 3 انا شاع ملظ هع نبا ثراد# ناكو

 توقايل نادلبلا مجيد يناديملا لا#ماو يناغالا بانك نم ثرالل ةجرت انعمج *
 1 ام عم طوطخ ميدق رعش عومجو يزيدتلا تاقّلمملا حرشو يركملل مجتتسا ام مجحمو

 مهنتك يف ةنع دهاوشلا نم ةغللا لها

 ةعمتجت ءاسلم تناك اذا فافخالا نا (9) هب تفعش دق امم: حسن يفو (1)
 سْنُحلا عقاوم: يرهوجلا حان يفو . ىذخ ,عقاومب : ىوريو . احل دمحا ناك

 مِذَخ : :ىوريذ.٠ موذخ عج (مْدُلا) ١

 ليحارش نب سف وه ناسح وبا (8) سفنلا دحام : ةيادر يفو 22

 ةقطنملا (نايمملا )و . عم ىنعم ( ىلع )و . ليذغ اتيت سرغلاكمهدلا : ىوريو (5)

 ال ليخلا نال ليلا ال ليناياك دار او . ضيب لبا «مدالا) و٠ اى. اهطصال عردلا ىلا نايمملا فاضاو

 هقفنب : ىو رثاو ةيفإ لخلاب هبشت

 تقو لك يف قفني لب فاخيل هيف قفني دعس تقو رظنني ال يا موهنلا دعس : ةياور يفو (4)
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 طلغ وهو دايز : ىوريو ٠ دانز:تذبو : اًضيا ائو ريو . نيملاصلا دانز تيآر :ىوريو )٠(
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 اهديفتستت يف ريمضلاو . ةقادص نودا وا 0 نودا لن ري نادر (هلح قدا ) لرد 2<
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 . ضرالا نه ذخالا ةريدكلا ( ةعيرذلا)» (ه) للا نوكي ل نال ( ىوط )
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 (م) نيهد تالعم ربد ةءاوخ
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 92 و

 اهكربم دنع ةقاناا ءاضعا نه ضرالا ىلع عقو ام (تانفثلا» (4) طلاغ وهو اهانس:ىوريو

 اطقلا رائاك اءاضعا شآف اهرب يف ٍفامت اهل : لوقي . دوّسلا ( نوحلا) و .اطقلا (تاركابلا) و
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 .غبدي مل يذلا (مّرحلا)و .لبَلا ةقاط يو ةّوق عج (ىوقلا)و .عطقي (دجي) (9)
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 ىوراو شافعلا ( نوك ىلا رو .. اجاب كفرص اذ اسان دح انه فانذلا سصالا لآ (80)
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 امالظو اًملظ ةملظ : لاقي َتْبَلْطي لاجرلا نوملظ لع نه يآ (4)
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 نب ركب ضرا يف عضوم (لجر تاذ) و٠ دج 0 000( نيحل : ىوري (نيمل)

 تاذو : ىوريو . نَا لفاسآ نم لئاو

 ذاب نادع نيكو 02 3 حرارذلا : ىوريو . نيرمبلاو 9 نيب عضوم (نارذلا» )1١(



 (سيقلا دبع) ةعيبر يب ءارعش 2

 3 0 51 ُ 2 5 ع 2 2 <

 0( رردلا ياسا هم ىرتع ع هأفس نعبد وا
0 

 مد همام.

 0 رم هف تار ةلادح وأو يطبسكم ٌتاَلِسَمْرُم

 ل نوم ءامزأل الع دك جلا (م) اًنعْظ ىآر نإ

 (ه) ريشلاك مقر َحاَدْحَأل اا اًهطامنا [هووَف ند تاع: لَك

 "1ع 3 ةحدملا ف هاا 0 افا ا لاو

 0 ىلا 8 كَ 0 مرك ةحفلا مضاَو

 00 رهو ضَعاَذ لكلا ئرْبي ةهمعط رم مدلأ (0يِرِجا
2 
0 

 اهم ينجو مو ريغ (م) الك نع ناك مدي 1
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 ثم لاس امو عمدلا قئارط ةةابسا مم ( يناسالا )و جرس - (ىرتغ)و . ا 06

 يي لاش اذا سد لهزا : لاقي تاعباتنم تالئاس يا ( تاّل مز“ 2

 . ةربالا ت اة بقثلا وهو 0 اهدحاف ( تا ارْخألا )و٠ تعطقنا يا ةدارحتلا كلذح هلوكو

 فيض وهو رعملا : ىوريو . ةرمحلا (رغملا )و . ةربالا تزخ عم ملعي هنال ليلدلا (تيرخلا)و
 جدوبلا يف ةآرما يهو ةنيعظ عما نار 2١

 ةرمسأ اهدحاو تاءامجلا (رتسألا) (9)
 نامت قئاقش ةلصاو , ملا (رقشلا 00

 ةرمجلا عقاف صلاخ يا «قارحو يرحابو ئرحي مد لاقي“ (1)

 ىري عركمد نم هيلع رطق اذا بلكلا بحاص نا لاقي . فق بلكلا ٍبْلُكلاب دادا (+)
 دادضالا نم دم راما انه (للحلا)د (ه)

 تبل) اذه ىوريو (5)

 ا 0 0

 | 0001 0: للك : لاقي ايفو دنه نب ورع يال تناك ة تكي و مح كولم سود ديري 218
 نيذلا ( رخألا) و . اهزخاوا ةدتكلا باقعاو . ةعمتجم ( ةموملع) و. ةببتك (قلُيَق) (19)

 هالؤج باقتعالا لع نورخأت



 د .صناقلا ةشخ نم

 ماد ّط نيشرَم أرما

 (م) درجألا قل ءاشر لَم

 اس و ص

 امتانج 2 10

 )ل ىعتملا لِ اعلا ىلإ اق

 0 ام (0 د

 (ليصألا نفل الست تلا َوْهَر لا ل
 ا ار يا 6

 (*) دورا يف ةَفولا وذ مج مك ايزو رك ِف ِ

 ةاوق اهنم : وقم ,جئادع هحدعو دنه نب ورم ىلع دورتي يدمعلا ىّقثلا ناك ناك

 : (لمزلا ن١

 م "ا له

 , ماقا ناكللاب دلبو . دبلي /:ىوريو (؟) ركل ترسلا) فقرككلاب كلر
 0 000 "طق اذه ظفل نه نسحاب رابفلا فصوي مل: ركب وبا لاق ()

 ناعضوم (ىهتنملاو ايلعلا) (©) ساءالا(درجالا) و . فيلا
 يس ملو ًالانبو مع بهذ اذا ا دضعا : لاقي (8)

 نين اه تكاكلا) تن عفترملا ( عفرملا) و . ةعيلطلا يا ةثبرلا ليو ةبقرملا (ًابرلل» 50
 كد جسشملاو فرعا

 هما نع هعطق يأ هالف يذلا (هيلاف) ()

 . ناسلا هو اطقلا مهر : ىوريو ” ليلا هريس لطفل رعر راو ١ ركل ( لل 1

 0 عفترملا ( ديصالا قئنعلا) و . طاشنلا نم ( طشنتسملا) و

 باشنلل ةبعجلا لثم للذلل ةنانكلا (ةضفولا) و . ربحلا وهو محللا عطق (مزولا) (9) ١



 كاب ينب ءارعش

 0 112لا :ةففار' هيدي

 ( 101040 يوأع دب

 ا را قوم
 همهم

 )0( دلو ع ,تانثم نم 58 اهاهَدِع هك 3 0

 (هلدتلا ف 5 ىَراها اذا حار 4 توصل مف ال

 لدتا يو يداولأع

 ا

 درا (ه) مدل هعر كا

 0١ ٠دوُرِلَأ باس ور تحت نم
 تل 005 ها

 (11) دشنمللا دشاتلا ةحاصا

 5 ةحئانلا اجرتشت "ا درا نارا راك نة نر لوو (009]

 ليللاو را اش دارا ( "5 ةبيصملا دنع اهءطقت ةآرملا ةباوذ دلجلا

 طوطخ هيف ءاك (دِجَيِلا دو. عساولا ( قوفلا) و٠ . نكيبل) قيرطلا ( بحاللا) فيض

 0 ا هاك ( ةانثملا) (8) طولا انه اه فاذجلا (9)

 ةايللا 20 كلر اركو نإ راك (ةذوملا) و. ةرهم ىلإ ةبوسنم لبإ يراهلاو تاهملا (5)

 هب تيدبوو ءيثلاب تأدب : لاقي ءادتبالا يف يا دبلا يف : هلوقو
 . توصل) ( ةّرلا )و . تراس اذا ةقانلا اج فذقت تلا ةراجحلا تاوصا انهاه ( فازعتلا» 2+

 برضي داوس يا ةعفس ههجو يف رب (عف-الا) (4) . ضرالا نم ظلغ ام (ددرقلا)
 قاخلا دوسمم وه :لاقي هيوطي (هدسع) .ةنول فلاخت هرهظ يف ةَّطخ ( ةّدملا)و . ةرمحلا ىلا
 ف انف ىدتلاك (ىدلا) و . هلع دق لبرلا اذه تبن ام لك هنا يا . ةبوصعمو

 فكفلظل) فلخ ةدئاز“ هه (عمرلا) ١

 .ليوطلا ( بِلَّتلا)و . ناوادوس ءانعوا ضن هيحو نا ديري علل 2("

 نارقلا (قورلا)و . هنرق فرط (دوزاا)و

 : داؤد يلا لوق لثم اذهو فّرعملا ةكاط كلااطلا (دشانلا )و٠ ممس عمج ( ةعامسا) 0950

 دخان توصل علا ا 7 0 اناحأ جدو

 : يعمصالا لاق . هتلايض ىلع ُهّلدل 3 0 ادعم حط نال هلثم دشان 6 لضملا اذه 0 يا

 نا ا الرع ىّنعَحل لكم وع 0 هنا ديري يأ



 41 يدبعلا قتلا

 000 رخآ حا 51 6 بهذ 000 ل
 ع وه 222 2

0 1 0 
 00 "1 نر 7 0 06 7 وا

 (ه)دبوالاو ل ص أنهت ذا ةرف هل المح دجحا ل ذا

 ل 000 ا
 (هلدقوملاو كرا ةمج* . ةكحل . تفوالت ىتح

 00 ا دورا كح ةرو 0 ا كيطْمت

 (مل ديْؤْلا ْنَدَقلأ نأ 2 وات اهداتقاو يديلاجت ىس
 دواس ا ا ل 06 1: مك ع :

 (ة) دعلج اهغاسرا ةبركم ةئلاج ءانجو ءافرع

 (١لدلصالا ريخآآ ن مث راح ىلإ ضابي ىش 00 ا 3 1 1 :
 2 دا 2 2 ب لوم 0 1

 رهدلا نحاث (دسسملا) (٠ قلم ددب لاقف را دارآ (١1

 هذ دل يآ وأ ل 329 (راطنقلا) و . كلملا 2 1 ع نم : هلوقب دارا 2

 فلا راظنتلا: يراصتالا هللا دبع نب رباح نع : ىوريو اهلل نوناع راطنقلا لاقيو.» ًةضف وا

 بهذلا (ريهعلا )و . رانيد

 يف لبالا هذه ضرع نا ىئنملاو . ءاوقا دململا 0 . اهدالوا :عم لبالا نم ةثام يأ (؟)

 دململا لثم ةبالصلا

 دحا مل يا لمرلا يف قيرطلا 06 ماكحالا ( ةرلا٠ دبوألاو يلا نيب : ىوريو (9)

 : ىتعالا لوق لثم اذهو . نقاب اًدهع هل را

 احلايح كيلا ىرخالا نه تذخا ةليبق كلا اهزوجا اذاو

 اع كورت كا هك فر 0 ديري .دجا مل ذا: هلوقل ةياغ ٌّقح (5)
 دقراا: ىوريو. برشملا (دفوملا) و . محلل معلا عئارش : كئاكللاو محلا ة ةريثكلا ةئاثا (ةّيَكلل)و

 للا لتف ماكحا (دصخلا) و. ماخللا يف رودت ةديدح (دوْرملا) ع0

 (يواتلا) و. لدرلا ةادا (دتقلا) و. ءاضعالاو مسجلا (ديلاجتلا) يديلاحت ينبي : ىوريو (ه)

 وكل قئوملا ( ديؤملا )و . سدقلاو مخضلا ءانبلا ( ندفلا )و ٠ ةقاثل) ماس

 ةيظع : لاقيو ةظيلفلا ( ءانجولا )و . فراك اهمانس راص يتلا يهو ءافرع ةقان لاقي (9)
 ةباص) (دعاملا)و . قّْلَخلا مظعب لحفلا هبشت يتلا (ةيلامحلا)و ٠ ةقثوللا ( ةيرككا )و٠ كلا

 باصلا سامالا (دلصالا) و. م ىدعلا (ضايفلا) ( )5 )

 و



 ( سيقلا ديع) ةعمر ىنب ءارعش 50

 )م 0 يدسلا يل

 فوع نب يدع نب.“ ةلئاد نب ةيلعث نب ندحي نب ( دباعلاو .ذئاعلا ىوريو ) دئاعلا ساو
 ىصفا نب سبقلا دبع نب ىصفا نب زيكك نب ةركت نب همنم نب ةرذع نب نهد نب برح نبا |
 لها نم .اًرعاش 0 ررعو ا ةتكو ٠ رازن نب ةعمبر 'نب' دسا نب ةليدج نب يمد 3 |

 : هلوتل هب فرع بقل بقثملاو . ةيناثلا ةقبطلا ءارعش يف دودعم وهو ٠ قارعلا |

 ,نودعلل صواصولا َنَّقثو ىزخأ ندد هك نول

 ا ال ةحلطلا ةسو ةروهشم ةترهش: هتح يف راصبالا كلاسم بحاص لق
 يف اهلثم دجيال هدئاصقو . ءالظلا بج يف ةارسلاو . ءامدتلا يف ةارّسلا نم ناك 'هروهظ
 ٠ درغم ل درغ دق ٠ ِسّنثملا راكبالا موكا 1 اهفاكم ال هدئارفو « ىّقث نم دالبلا

 دروم لكى لع تدشنأو

 عم ماق ناكو ملصلا هل لاب ناكو ٠ اًريطخ اًديس ةيلعث نب نصح بّتثما وبا ناكو

 لاق هيفو باغتو ركب نيب ام حالصا يف نابدش نب لهذ نب ةّرع نب ليحارش نب سبق
 000 ل لا

 اداسف اع امدعب َتلغتو ركل نيمللا 2 امو

 اداوم لطبلا د جاما ناكف ٠ ازعو -ةمزكم هين ىنب

 : كلذ 0 بّقثلا لاقو

 اهموأحل ففخو ركب تشعرا دقو  اًبلغتو اركب نيل ملصا يبأ
 هرعش نساحم نف ٠ ةغللا لها هلوقب دس شنساو ةعالا ةعمج رعش ناويد بقثملاو

 : ( عيرسلا نم ) هتلحار فصوب داجا دقو ٠ هّيلادلا ةتديصق

 ِدَء يف وأ مول يف ()ِةلبحْنِم (١)ِدَص ٍداَوْقل ِناَك َدْنِع لَه
 () يدب ينتمسل م مي ولو يع نوزاخلا اهب يزجي 2 لا اا ا ك6 د 5

 ت2 ..

 ةّيرلا ةلهنلا (0) ناشطع يا دص . صخشلا ىلا بهذ وا مترف ةيناغلا يناغلا ()
 . يئايلواو يلها امج ماق ةلبنل) هذه ءازجب انا مقا مل نا ديري . يصنو يشطع يا (يلرش ) ١

0 



 | نادلبلا محمسو ماشه نبال .لوسرلا ةريسو يلاذالا بانك نع ىشعالا ةسجرت انفطتقا '

 | ١ بتككا ةنازخ نم اها خسنتما ةعورطم نالا ىلا رشنت مل ةّيطخ ةحسن نعو يومملا توقايل
 ةعللا بنك ر ئاسو برعلا ناس 2 ا هاندجو ع ةرهاقلا رصع ةيويدخل



 امودحل -ححسص٠م بح حجل - - - 33 - 9-7 ار

 ا 000 ١

 | 1 ْ 2107 نم ):اًيضيا هلو
 -1 3 - 31 >2 1 520 مو

 ا مهتاداج ىلإ نوري الو اودبش نواب نإ مراَصَلسأ مه

 : :(طيسدلا نم ) هلو
 ا 0 1 3 0 00 سس سس ١

 ا : © ليوطلا نم ) لاقو
 | ارق سانلأ دصرا ىشمم لك ىنف ىلَحَدَم َرهسو(؟)يفوره سآنلأ ىرأ ها كا مم بم سارا - اه اك نع 01 هي تام

 ا : ( طيسدلا نم ) لاقو
 وسع

 وصلو ل 0 لدكأب () هْسئوِب اما مقر ا

 : (لماككا ور نم ) هلوك هلو

 ا ترام نر تل ةراجل ثنارام انراحاب
 يو ررعلا ناسل نم اهانم- ةيفاقو 3 اذه 00 ةقرفتم تايبا ضيا هلو

 ا اذا كَ أو رسسح> يصقان ال

 ادت 0 1 من نام علم نم

 :رارلاك ةيعملا م ا رص يودع ءاض

 ا 9 2 59 هى

 | ال تاو 2 355 َكِعَرَدي ردقاف

 ٠ : ( ٌلوأكك نم ) ةلوق لو

 ظ اًملوم اعدم اب تنكَو يلا١ ْتَكَلْها ةنالثلا ةَرياحالا نإ
 ساس اس ا مام

 | 000 اسر لزا نق نارتعإلاب 3 يِلْطَو نيس د

 ٌةلثم ةتركنو اًراكلا ا "لا تركت لاقبا 60 ٠

 ] ةتبحان اوهرك يآ سانلا هّره : لاقي 02

 | ّنِج نهلل ليق امكن ورضبي؛ يآ نوسّت وي محال سنا ننال ليقو. ا ةلعج كك م١

 | 0 ال يأ نو

 اضيا يئاطاا ةبلعث نب ورمعل ثيبلا اذه ىوريو .هديس نب هلاق . هرابص:ىورباو (+)
 1 كردو فرعاو ع يأ (انني كفرَدت ردقا) : ةديبع وبا لاق (9)

 اعّورم : ةياور يفو (7) الطلاو ةقيتعلا محللا:ىوريو (5)



 مقرا نع ىذا

 ت0 7-0-0 د سرت 001 رت را 2 هت

 (؟داههنلا فوت نان لالكل نو ترص امك ءانأع
 34 لبوطلا نم ) ةلوق هلو

 سام ها --

 اًكُناَوَسل اهاهأ نم تل َدَع امو يب ةمابلا وج نع فتاح
 : ( طيسلا نم ) لاقو
 - هذ 1971 ع 17 هند --

 ْنِححأأَو مْوَملَأ عورد اًبلَع ن 00 ةرئام هللأ تلبو ريعب ذل

 ( ليوطلا نم ) همظن ن
 مم و 00 ل م ل 0 0

 ر امملا لصا كلذ هكا 0 هردص ةفيسح بهذت و ل

 0 0 لوي هلو

- - 
 -ِ 20 اة اص يطا خسل ا | خا 12 تاع سعه ه2 1ث هد 959هّرم م

 هال ع يىندفصاو يريم تدل

 :( عيرسلا نم ) ةلوق هلو

 رت ل مني كحل ْتْنلَو
 :( عيرسلا نم ) ةثالع نب ةمقلع ىلع رماع ليضفت ر مذيب لاقو

 ٍضانأَو مياس نيب اعدك هيف ين نإ
 رمال ل نرش ل

 مره لالا ثفدش اش دا دا هاو

 ةمصلا نب ديرد لاق . ماهلاذنتث هناصغا نمو كلذك نوكي ّيح امي ركدوعلا نوكي الو لاق ٠ ةّدشلا

 ٍسرضو بقع ن» ناملع 30 رت ل حادق ن. رفصاو

 قاب سيل نصغلا عرف ن“ يب هنا لوقي

 0 عا ممحلاو ٠ لاحرلا هب ا لاضتلا ها هر روفضم ا لل

 ف ةعسنر رش ثيدحلا فو . ريدصتلا رد جست يتلا ةعسنلا : لادقو ٠ هعلسر 2 ةعطقلاو عسنو

 2 ا
 اهئاع قثوي ال يتلا ( نونظلا)و رثبلا (َدَحلا) كيل

 ( رهالاو ٠٠ ماّلملا ( يدوبلا)و ٠ عفترا (امطو ) تارفلا ىلا بوسنملا ءاملا (يفار هلا) (سد



 له 5 4

 ( ةبلعث نب سيقو ةعبتض وني : لثاو نب ركب) ناندع يب ءارعش سوح 5

 : ( لماككا ذزجع نم ) ايو

 هّئد ص ل 7 ةق

 هيارش 2 اورو نام م ًالاَحلآَت دِهمَدَتاَو

 : ( ليوطلا نم ) ضيا لاقو

 نقاب هلأ ِتَفاَع نا. ُهِبْنَد امو
 هانعم يف ُهلو

 هس رض ١ 0 رو
 2 رئارأا لل) ًايضيا هلو

 اهرب يف مت نمل كنا
 70 ا

 تسر اذا فلل 1 هب
 هتمكت نم عباتلا تبلا لعاو

 اًحدَو ٍةَدلظ يف تمر ْوَلَو
 : (طيسلا نم ) لوش هلو

 نم ) هلو

مث اَذ يل ةا تسل
 3 

 ه ماهم

 ده م تسدلا 1 تملقو

 لماع و ل

2 

 نادم“ ءالأ قاع نا ةلئاد و

 عوطملا اهكانم نع فّشكَن

 22 6 ا

 (م) 5 تروال عل ةاضخ

 يعارلا بريتي سامقلا نم ءاملا واعي ام انهه ( روثلا,١) داراو عار مس ا (ينلاب ) داذأ 1(6)

 رقبلل ءاملا وفصيل
 : دشناو رقبلا

 ثانا ةعبتتل رخل مدقيف رجا رثبلا 0000 : لوقشي هريغو روصنم وبا لاقو .

 اد ل دما لاجرا !دكي يرش
 نايعارلا ٌةبرضي روثلا امك

 هروظ : 0 ياارب

 عبالا لعجو د دحال ٍقأي ال ام كلذو هل ىروال عباب ةاضخ تا هل و هنا ىئ

 | اذاو ديلا يف هليقث هننزر دوعلا ,رفصا نمش عبنلا

 0 زرالاب ينعي

 نك 10

 : ةرم لاقو . هه .:> وبا 2 ةلق يف اثم

 د .نيللاو زرالل يسقلا عم ا مجلد عبنلا سوق ىلا 0 لاك. محا 1

 نآ هبنذ امو رَقبلا َفاعت



 1 ا دق ليت

 سو نع مل فكك همر 0 نيل

 هو تايالا نم يلا ام اندجو 3

 جير تاَحاصن 5 هام لَم ىَواَتن وعل 2

 كر بخ نم لجل لوْدَحَو 0)هدَج مو

500 

 - 9 : اضيا اهنمو

 حصتسأو هلع ماَسآلا ضقت نيلف ميقس اوُلَ َ 1

 ا

 (م ملا رسل لكلا 3 يا ل
 هاساس صد

 حرط ء آن نم كرا ىو العن 2 دمْشَأ يت

 (مر لطب ارزَع ككأ ا[: نار اوجه سانا نم 5

 لاك نام ني ا عدنا

 مث نم موق اب يلام اوك موك 00
 أ موللأ عم مييف ىو هب ميلا ء د لك

 سل ىعْضاَح ارو ل ا وح < الا
 : 36 رفاولا نم 0 لوش كو

 هما و - م 6 هدم 2 ا

 0 0 ٍبولغم نيب » تبلاردص : يىرب نبا لاق 235

 ما ا اا نديعبل 0 ايو 21 لوقي (رض

 1 0 3 لاو : لاق . عضوم 0 1 لبق : لاق. ا تيكلا نبا نع
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 دوعلا وهو 1 فيحصت كا لصالا يف انك 01



 ( ةبلمث نب سبقو ةعيس ون: لئاو نب ركب ) هد ا ات 7

 ىو ليسلا ٍرهظ لع 0 ْتَقكف اهروت 0 تدر |

00 

 داعم حالشلاك راَقَس مط ةذر راح ا و ثالث

 دّمحلا ِداَوْجَأ عملا دجاملا ىلإ امك نك نحل ا كنا
 3 : اهنمو

 ا موكا دنع اهأغ طع ذا را كندِحْو اه

 دسم ريع ئرأ دك مدت نبط ( رد رف تح يذلا ردع
 00 هس 2 مد

 دبش اف هللا
- 

 سامع هك ل

 | دهاَش اب يدهاش ا ةمعت د كنا راك يناس الق

 نب نادملا دمع لآل نعلاب امهدحا نيعضوم يف نارجت ريد : نادلملا ص بحاص لاق
 ظ ( معاص ) يبنلا ةهابم اودارأ نيذلا موقلا ءاج ةنم» بعك نب ثرامل ينب نم نادل
 ضرالا نم اعفترم راطقالاو عالضالا يوتسم اعب رم اونب نابدلا نب نادملا دبع ونب ناكو

 حك نمت برعلا نم 'تتاوطو مه ةنوحب اوناكش ةبعككا ءانب لاثم ىلع ةجردن هللا دعصي
 عيببلا يف نورا تاتومب ثالث لهأ ناك ةبطاق معثخ ةيحنو ةيعححلا ين الو رهشالا

 يف مهتارايد اونبد نارجنب يعك نب ثراكل بو ا ناسغو ةريخلاب رذملا لهأ ارو

 يفد سفاسفلا اهناطيح يف نولءيو ناردغلاو ضايرلاو رشلا ةريثكحلا ةهرتلا عضاولا

 ءاف مالسالا ءاج نا ىلا كلذ ىلع بعك نب ثراملا ونب ناكو .دّوصلاو بهذلا امفوةس

 لبق نم اهنم هوفعتسا مث ةلهابملل ن ار كا ايلي ديسلاو بقاعلا ( 0 ) يبا ىلا

 رينانزلا» بهذلا جاسدلا يف 0 مابا يفو دحأ موي لك يف اهيلا نويكري اوناكو ٠ متي نا

 ءارعشلاو دوفولا مهدصتبو مههزت ىلا نوفرصني متالص نوضقب ام دعبو هاا ةالحا

 : ( نراقتملا نم ) ىشعالا لوش كلذ فو وح ءانغلا نوعتستو نوبرشيف

 6 0 1 را 2
 ايياوناب ات ىت ا كا مح نا كو

 ا 2 لالا را ا

 اهابرا ريخ مث اسيقو جمس دبعو ادي روز
0 

 اًهياده لفاآس 5 0 كلت تا 0 اذا
5 

 ا و هور

 بياصعي ناعم بو َّ الار ا ادع 8

 02-0 ا



 - 0 ثا 200000 قة 1

 ذا(١١ص مت نمدهعل افرعت له

 : ( براتملا نم ) كاقو
 هه”

 : ( نراقتملا نم ) ديز نب يدع ةجرت يف هركذ سم دق نصح وهو رضمل
 3 أ مع :: 006 م ه0 3 0

 ماس نم لاح لهو ىدعش ةلكها ذأ ع :

 : ( ليوطلا نم ) ةديصق نم هلو

 امر
 اهديعو- نازمعرلا ن6 ك1 7 الا ا ل ل لا ا
 هن اك لاعتنبلا يف جرا امن

 : ( ليوطلا نم ) تايبا يف اضيا لاقو

 0 ا

 كلكعت قت ىم 3

 دمتق ي
 س0

 لإ نيد ءمأر او

 27 25 - حََع ا ا خد

 داممب اروطو اروط امل تنفد

 دمرقو سلكَو رايجو نيط
 ملعا هللاو ةآرعا مسا صمشت نا ينظ ىلع بلغيو تكورعم دل صمخ تاوقااث لاك 007

 برعلا مايا نم رافملا مويو مراعشاو مرابخا يف رينكركذ هلو دب عضوم رافملا (9)
 1 1 - . دريل 5 8 0

 نبا ةداتق هرسا عشابع نب نايفس نب دمحم نب لاقع هبف رسأ ةامأ نب مّمو لئاو نب ركب نيب مولع
 - لصالا يف اذك (5) ل

 هريغل مهريغ اهاورو ةرتنمل تايبالا هذه مضعب ىورو ()



 حس سااو

 اا كم ادب تأ 0

 كر 6_0 1 ايد مكدْل هلْثم سأل نم 0 5 7

 :6 ليوطلا نم 0 ىصحيلا شن 8 ع لل دو

 ةافهش ةيلس سار وا نار وا(١) نادعم

 نس ص موسم »اه سه

9 

 ىلا كالا ب ولام تارا نمسا
 ( رفاولا : نم ) هلو

 ديلطأ هب 0 538 تاق 1 اا ك0

 برأي ماهسو .دالب ماهس ةيلهالل يف برعلا اهنصو يتلا ماهسلا دوجا : ةديبع بأ لاق
 : ( لماككا نم ) ىثعالل دشناو ةماملا دنع نادلب مهو

 ها هل

 ايفل اهكافكو د 0 ذآ

1 1 

 دالب ماهم وا برش مابسب هكا 0 11 نناف“ ثعءنم
 ؟يرطلان 1 لاقو

 6 21-0525 4 0 ا 1 0 7
 00 كدعصم 0 نيعد ر 80 اوقرفت 11 ا 0 م

 ه» -ّسرص ؟.- ب ٌءرطوما م

 تاعذ انو نيب نإ ةيبوش ا ةةرع 0 أ يب يِوْطَت مب
 0-0-2-2 5 ل هاو تت و
 د نم 4 ه4ئثوصن هدو 0 هريصم

 ( حرسستملا نم ) يريمخلا شئاف اذ حدع لاقو
 هم

 31 5 - هام
5 

9 160 0 0 

 كلل مهيا تش كا بارعالاو م ريَخَو ساق ا دق

 نا فال نم ةينادعبلا 2 نميلاب فالخم نادعب .(3)

 ةابح يذ لامعا نم ناظبق فالخم نم نميلاب ةيرق بايرا (1)

 مت نب ةانم ديز نب دعس ونب اهل رقي ةمايلاب ةيرق ناينب ()
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 مسا/ هب سقف ىثعا ل

 7-2 72276 م روحا 2 0 كيلا ا تالا 01+ د ا

 ام شوجو نيج 2 اهدنع ناساح 4 ا

 5 0 ل 2 12 ا

 2 نجد لك يف انجي نسوسو دروو يريِخو ساو |
 اهنمو

 املْظا لما اَذإ و 0 ةيتاضاا بو 0 اذ عدف ل

 اسمو وتسأ جات بكار اذ 8ك را 0 ا
 7 مسه مس اسس

 امرأ | ملأ ا : ل 5 ءاوفص اهتنع ىرت

 اَمَتِحَ دلل ممم واط هع لع قرغو نانعلأَو ىلحرو ىنآك ا

0 

 امك ثرح نم اَشلا قالطن اَناَحيو اًردابم مَ ”عيصلأ ءاماا
 2 2 2 7-2 أ

 اقرأ ن نوع يكل (ىفل بالك : ةيدع قورشلا دعه حست ١

 رم سانكلا يف اموال اذا قنوات تبيع دهم ديب كيده 0١

 0 الإ رمت هد هل يزاد ا ا

 اَنْبأَو ةَسيدلأ يبأب [آك انآ دلك لك قوق هلإلا هات | ٠
 عم 07 وأ اربع بكيل هج ملطف امزي نكتشت لو |
 امّدَدَع عل (11مَرألأ يت يلملم 2

 يك 2 ُباَب نكي لولو ايي حا انف شعل نر هاطععال

 ل حار اذا ام 000 ذا ١ رسم لبنا

 2 فورا ل نس اذا مهَصعب نأ الذ( هلم درا

 0 ا 5 و ا هراط امص مو أ هاَولَوُه

 لوعولا نم مصعالا متلخلابو لعولا حرالاب دازا )١(



 _ ( ةبلعث نب سيقو ةعسص ونب: لثاو نب ركب ١ ناندع ينب ءارعش انف

 اهنمو
 ماع ها

 أهدعب 0 ند 1 هر

 / .اوُنآساكَكاَذ اوفر [ منان

 0 ًّئ كارل او 5 00 تس اءالْضَف ان اكو

 و مكسأع عع نسر ان داو نع ني كيد
 اوغبف انسونع اوقّرفتت لد ل 1 اهب دعم ونبو ةماهتب دانا ترثك لاق رذنملا وبا ثّدحتو

 : ( براقثملا نم )ىشعالا لوقي كلذ يفو . ةكم نم دايجاب مهزانم تناكد دازن ينب ىلع

 اهدابجأب دانا َلاَجِر اَهتازأ بست هادي
 : ( ليوطلا نم ١ رارمالا لبج لهأب اًضّرعم لاقو

 م 2 تم ارألا لاح نلا
 : ( براقتملا ع نم )علشروا ةنبدم ركذ لاقو

 كام
 م2 [ضراوطيبتَض راو مراد 5 9 اهلا تا

 سس

 وهدد وو

 معنال متر

 م 5 ب

 نامع قا
 3 نا دسصل8س
 تكتف :وطو

 0 هرم ) لاقو
 ها ل 506 0 1 1 ا

 00 2-0 نم اها 0 ئ كعب 0 0 0 0

 ال تو همسة دام ه

 ا 3 اديدنق عا اث

 0 : 3 ريم تاو 02 ا

 كم لا ام قشر تي موم ل 0

 انه طلا داعم يف بضاَذا ا

 لا يب دالب يف داو وهو هب زرذ# يذلا شالا عمح يفاشالا )١(
 مهغاب و بدملا لك اوبدجي نا الا هدعبا هنومجتني يفاشالا ىلا نولحري ال رارمالا لبج لها نال ئثعالا
 ا ل

 اك قرا او لك

 ل ا 2(«

 مدآ ل هل مارم يلف
 ل 3

 يم ند ورسلاف نارجنف



2 

 مر ع ا ا

 6 تح لولا | كحيدعتل

 هَذَا دق يذلا لوب قَرْشَتَو

 انما 2 لها نينا

 لكلا ف كنت نعل در
 7 هم 2 2 2 م0
 لاق ءايجلاب ىندءو» الق

 - 2 ا ا

 2 5-ه - دعامات ناد ست

 راجل نع 00 دعس

 ولف رش سائل تمار اَمَلَ
 و د

 ف فوسلاب الع ميو

 71 اوعدو(؟) انس يلح توَعَ

 يتلأو أ بهار يف ونو شيا
 0 هداك 0 . 1 نال

 يتفبلح كلل 082

 داو و ا
0 00 

 (ماةمْلَطف موي ا م
 م + َسسَم رس هس

 اوهحو ىتح نءطلاب مهانببج

1 

 افدلا يلب ةكمب عضوم دايجا 010

 سبقلا دبعل نيرجلاب رت ملحم 0

3 

 ع

 لل دف ع أ 2 2
 00 قالا ردصَتقرش

 مرما ا 0 0 اوَحَكلاَلَو

 مرصأأَو اًمصلأ يكذب

 م "ا نيج أع

2 

 مهد دعو

 م 5 انو

 ا 30

 0 1 ةعوفرم ةنار لا ا

 0 نشل اعذَج 0

 [ 1 او 4 طاوس رع ل د حي ا

 5 هدحو يسك | : اهات

66 

 مذ

 ِء
 هنن سس

 0 1 زهو
0 3 

 دك 0

 يرعاك 4 لاق ىثعالا ةعبات كر ©

 ةعد دا نب باغتو ةعيبض' ينب و نابش ينب نيب ةعقو هب تناكنير ,حلاب عضوم مس يكلف <

 ناببش ينب ىلع باغت ونب (هيف رفظ ضيا

 ول

 ضف



 ا ل انتو ار سنا

 ات قع اهعاضنا لعد

 5اس لا 0 0

 82 1 2 وص 7 1 ع

 000 سن أهتم كام اذ
 2 ا

 4 لكلا 0 ا اذا
 يود » مد 00 رس مد

 اس اس هرم

 2 يا د

 فو دا ِء اذ 8 0

 هنا ت تا

 0 مع

 ادع را يلي اَبَم لَك

 .حتاكيأر ىام نو اذَدَ

 هلك ماش اليم يفد أم اذا

 ا
 0س سر نس 25-

 ةوادع ك ريغ د 000
9 

 قا

 قرا ردوا

 5 نينا 0 ف تنك نب

 )١( فو 0

 ع 0

 02 باخ ءاآ َرفوْلاِب مح

 .» مهو

 مدعي د كمل 0 يا ام م

 مج رانا رخأ يف 2 نك

 1 ل قير - املاك دش

 منير تلو اذا ييَريَو

 مدت 0 رح اسك كب ل

0 

 17 لعب هتفلخ مر اذا

 0 نهباطو
 ا تا ع



 سالم سق ىثعا

 رك ذ نا دعب درفلا قلبالا ىنب يذلا وه دواد نب نايلس نا عر دقو : ىثعالا لاقو

 : ( ليوطلا نم ) رهدلا مهانفا نينلا كولملا

 دل يدوم هاب زوو هلم تول رمت مايِداعاَلَ
 وم نطو لاع عا هل هع دوادت ف نامام ماع

 و تاَراَدَو طالب هّتودو ءاملأ ءادم يِذاَو
 ء 2-2

 ءسدو

 0 9 11 م تلا د

 قصت حادو ناَحيرَو ٌكسمَو براشمو هسار ف كمرد هل
 مت هسا ل ع مس هل وا ا ا لا
 قسإدو عاصو 7 ردقو فصاتمو ىدلا لائماك روحو
 ع اصر هةةم ها ل 2

 0 لت كلو هب ر توملا نم زج موكاذف

 لزج ام هيف رصعي رمختل رضعو اهب هل ناكو تفاثا يف رجخي ام اًريثك ىشعالا ناكو

 هذه ىمت م : ةأرعال تلف ةيرق ىلع ن ناتص

 : ( براقتملا نم ١ ىشعالا لوق تعم امآ :تلاتق ٠ ةبرقلا

 يانعا ةراصغ 0 مودل 5 1

 : ليوطلا نم ) اضيا ايف هلو

 امان اجامأل ان ْدَجَو انك امص رمش اانم اوُعَنك نق

 )اهم اهرخ انلا لحي نم َنكَفارَد اذ ناو
 : ( ليوطلا نم ) ةلوق ءرش ناك

 ملسم الإ قاتشم ةيحت ىلسأ اهترليشق 3 لقالا
 0 ا ا ا

 مرحي دب ال لاستلا رثكب نمو هتنل اس ءىش ياكل

 1 ا . 0 0 م لا رخل

 مذ وا كلذإ ريصاف هل توبص ىضمام ريغ ل اان يِدْنِعَدَل 2
 20 221017 ٍُس 27-2 ىو ب ا ىلا فعالا يل

 مربم يأرلا نم قاب بفصخسب ىتجاح رواجا دق ىلا َسأب الو

 5 قارشلا الإ ةمايلل ىنعالا لراتم تناكو كالا نم لح هل اكلك ( لكلا 0
0 



 34 ع 3 1 ٠

 ( ةبلعث نب سيقو ةعئدض ونب : لاو نب ركب ) ناندع يب 0 مع

1_0 

 ل مدس رجل نع هلق ان دنت ُ

 : : ( فيفا نم) ةديصق نم اف هلو

 ِبِيلَثا أس طه يضم راتدنم

 يدا ف 3 يح

 فآسخ طب ءأم ا نم لك

 يبطت الأ ع ا
 ( يرانا نع ) مرعلا ليش ف هلو

 ا 0 َكاَذ يفو
00 27 

 ريق هتنب ماخر

 اباخناو عودإلا ىَورأَ

 نا اولا
 ك5

_- 

 با ه

 دوا ذل نطق نوؤشلا“ اقف

 بوذكح ٍٍَغ دولا تاكو

 د ر يع ل لفطط 0

 بيتو او ةاشولا 0 يف

 وو هد
 1 اذا ا

 م( مق ذا | مهوام ع ٍُ

 0 : ا ل
 (مز ”مطف لقط 0 لع هْنم م نورد أم يدابا اوراصف

 هل ةديصق يف تايبالا هذهر : ماشه نبا لاق

 ىثعالل ةديبعوبا دشنأو

 اضبا هل ةديصق يف تبلا اذهو

 : ( فييفنللا تنل

 لسا سدي

 دبل ع 2

 26 عود ه2 00

 اهات اوو.ت ىح مكالاصا
 ا ا و سد اع سس ل

3 

 رك - م ٌةَدِقلاَو ةَحاَمَسلأَو م

 09 براق ن 7 7 50

 2 ا و ِ

 ىرسلا ليطت سف هر ىلا
 مري ل مهؤام ىأن ام اذا :ىوريو 2(

 امانغاو ثورملا ىوراف وف 0

 مهلايفو لويفلا راطو :هلوق اذه دعب ىوريو ()

 مكذب اوناكف

 5 ال د لس 1 و1

 (4) مصع يع لك نم ذخاو

 ا ع ًُ

 0 أ موأع ةعاس ىلع

 مطي بار ايف ءاموي
 ةسقح 81 كرا مج لاق

 تيسلاو لكفأ ىو ةمصع ةدحاو مصعلاو 06



 و 0
 1 ع سرق ىثعا

 : هذه يمهو ةيفاقو اًنزو كد ام قئاوت تايبا لع

 اهدامحا 0 م عبدا ا“ لاو : اع
 م2 - 100 2

 اهدا تدم ينضوي ة 5 7 ىَتْطع لكلا ١ ءامهيو

 اَهِداَضْنآ عضو نوكيا ذاع استخلا داو كتم

 اهدانيكا 0 ل فاَطتلأ راكب سس مآ

 اهداسجأاب ريجلا كا اعلا غم ِكِاْنَمَو

 : هيف ُهلوق كلملا دع دشنا ال ارك نام 5

 اههاذَأو هتف يّدسملا داجأ يصح صالد يماعلا يلا نبا ىلع
 : ( لماككا نم ١ نسحا برك يدعم نب سنقل ىثعالا لوق: هل لاق

 انا نورنا نم 2 نوم دك 0 اَذإَو

 تااننلا برست نيل تس ىنال ملل
 ال ىَسَق كيل اها تاكا لوتس ولت سلا تامل
 نأ لال قرتلب ةدحاص ىقفالا يصور مزلساي كتفصو نينمرلا ريما .١ :رثك لاق

 ردعا وهف ]| تهتح ةيلاملا ىطعا ىقمالاو داصتمالا نما نشحا رئشلا ىف هئلالأ لا

 ملسا 0

 اهب "يي ةرمو ةرغصم اهب تب ةرف ةلتق اهل لاقي ةأرعاب بنئشي ىشعالا ناكك ل
 : ( لماككا نم ) هلوق كلذ نم“ 001

 | نه تال كلش ىراذ احا كرش ام ن تاق
 | ( عيرسلا نم ) لاقو

 يل اح نم نيش سلا انالطظأ دق 7 َكنماَش
 ل 1 نم وهر هلوذ اضأ هذه اهلك ىف كلو

 رجاحىلا رتولاف طشلاب اهلالطا ةلبق نه كتفاش :ىوريو (0)

 نئاللا يذ ةحوفنم عاقف حرام ىلا ساربم 3



 00 للا ترركيل نادع ين اري سرب

 ةيعبل ىرتو  هتاادعأ لع هك

 ل هما تناول نيالا

 هع 00 تانك فعن

 مذا لات مانيش لق

 اَسَتْحَرَط ةمقن ٍبِحاَصِ اما

0 1 

 0112 07 فاجيالاو صنلاو * يدقأ ال لام ام رت تمت

 )0١ الانبار بص تيس هبوذ ل د ملاذا ىتَ

 ار تدَصَ اذا باسل َلِْم 1 0 د .اهناوس اَذاَك
0-9 5-2 

 اا ةِيشع ن 0 1 ا و تارا

 رح ىلا ا

 : ( نراقتملا نم ) ضيا رمق ةفص يف هلو



 هالي

 0 ا 3
 را هم ل ا

 ل ىو مريت ردع

 د ا صا ليَ ام

 م 6

 اًذا ه هند اي وجا أموب

 0 نك أن ا
 يهد

 ب رمل 3 0

 هريس ديل ولا سس 1

 امل ٌريَصَأَف َةَداَع 0
 0 الولد دلع او

 هك أل نم ل
 ًَ هد هد عه هم
 ةمالع ر رويشلا لعج نم رمعلف

 ايهم نامل تل |
 ١-2 ها م سوءا د 2 صح

 ك اوم ى رعس ريغ ةدنكل 0

 نبا هل 8 اص ثاهآو و
 مل

 تالا 1

 قوت دعب 1

 د 00

 ىرخألاب نم تذخا

 كنك تعْضو اذا اًريَص
 آء ها ا" 5-3

 الاَفطا انك ب 0

 اَهلاَدَك ليوطأأ 5 1

 ما اًهاَع يصب قزرت از ًٍٍ
 انا هع طم ق

 الا دو ماها ِ

 الام اًدواَعُم تنكَو لمجا

 ااَمْثأ مهنكاف َكْواَدِف يله

 امد اي
 اهنازخا هد رود تن رحاع دإ
 ساو ال0

 الاَنَو امد 1 5

 0 ضر

 م هلع هل 4 00 تناه

 هل تدك :ىوريو (1)

 ٠١ ١ تبلا اذهج دهشتساو متاهجلا نم اهرحذو عابسلاو ريطلل لابعلا راعتس دق : روظنم نبا لاك (”)

2 



22 

6 

 5 0 ا مو راو م

 ندع كلت 58 | اوُلاَ

 لات
 : ( لماككا نم 17 لاقو

 ا زا 5 2

 درا ةودغ ةس ةراحر

 اهم نم 1 ادن املا اذه

 مشو ة يِرْدَت امو اهَتَس
 ها هم هلآ

 أهراحت 5 ّدبداَع باصمو

 ع ةاوأألا انو درع

 - َّت وعد 3 روزجو

 اع تر ةشحوم ام

 هد هم

 000 رم دعب
6 
 ا

2 

 نيك ترمي جدتك 20 يني رشلا لاق 00 ا
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 ينل فالخم يهو ةماميلاب انرد : عاقبلاو ةنكمال | ءاينا يف عالطالا دصارم بحاص ركذ 010
 نرد ةلهاجلا يف ابلسا نا نميلاب ضو تفاثا يف ركذو ىتعال | ريق اهب ةيلعت نب سيق
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 هي ضار نم ةّضور ام

 هيب ا ىتعأ ٌداَجَر تار نأ 1

 اها تسال هيغل

 انآ لام ل تل
 ةكفع تيل: تر لاخلا نك

 ىف ا
 سو ل 4 ا

 ىنعش تونالطلا ىلا تودغ
 ك0 01 ا

 اوملغ قد الأ بقوم دف

 ان دف دعا

 لج 0 6-0 ناعتسا امك

 ايس الل
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 الدلا د دل

 'لصت ْنَم َلْبَح ديل مب الج
 2 ا رهدو ا بر

 ْلُجَداَي كْنِيِيلْيَوَو كلَ يَ
 امل ل كك
 14 ل 2 َ 0 200 0

 لفي اه م يروا ردات دو

 نوع رش ُلوُأَع 1 :

 ليلا لبا يذ نع مفذي َىْنَل نا
 اًنتْتو ىنعملل ةيوقت اذكه تركذ اًاو دحاو داو نم ظافلالا نم اهعبتي امو لّشم )١(

 كلذححو فيقخلا وهو لبالل قوسلا ديملا نك كا ل ل
 ؛كاشاو هب تلشا للا "يلا _ليحي يذلا رع ل ا كرجتلا وهو لفلفلا لثم لثلشلاو لولشأ)

 هانمع وهف رك اكرر ل يا هتجا- يف لوشي نالف : موت ند رق لو |

 ةحئارلاو سفنلا ببطلا لمشلاو لمش ضيا ىوريو . ريثكتلل هنا الا يأ
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 اما فلة لئاو نب ركب )ن ناندع يب *ا رعش مد 0

 10 ما نع ضرع نم بص نا تنقل نا يلع 0 راهقلا : برح نب ناشر لاف

 تقب دق ةباصص ىلا عجرا 51 را اولاق ٠ اذام مث تندا الو د 62 ءابرلا: اولاك

 . وه امو: ن1 كل له : نايفسوبا هل لاف اهب رشاف سارهملا يف يل

 |ءرظنتو هذه كتنس كداب ىلا عجرتو لإلا نم ةيآع لكاس ةسسفا ى تالا رعو نخ: لاق
 هركأ ام: لاقف . ةتنتا انيلع رهظ ناو اًفلخ تذخلا دق تنك هيلع انرهظ ناذ ٠ انرما هيلا ريصي

 ا ةعشاو شت نأ نال هللاو ىثعالا اذه ار رشعم ان: نايفسوبا لاّتف ٠ كلذ

 املف هدلب ىلا قاطناو اهذخاف ٠ اولعفف ٠ لبالا نم ةئام هل اوعمحاف هرعشب برعلا نارئذ مكيلع

 ةلئتف هرلعب هب كر ةحوفنم عاقب 0

 اوحرح | اوبرشي نا نايتثلا دارا اذاف ةتأر اناو ةحوفنع ىثعالا راق : لع نب ىجي لاق

 حادقالا تالضف هدنع اوبصو هذنع اوب رشف. هريق ىلا

 ىثعالا لزم يعو ةحوفنع تررف اييلع اي املاو ةماملا تنتا : يلفوتلا نايلس وبا ثدح

 ا لص ف زرات ٠ ىتعألا هب زق هذهأ : تلتف( كا ل ايف لوقي يا

 تيبتناف شدخاب هب هيلا تلدعف ٠ هيب ءانفب : اولاق ٠ هربق نيإف : تلق٠ هيلا اوراثأو كاذ : اولاق ٠ ةلزتم

 هربق نواعجيث ةنومدانب نامتفلا نا :اولاقف . اطر هارأ يل ام: تلتف بطر وه اذاذ هربق ىلا

 أ نيسيطالا نم عبشاف ةماملا ىلا عجرا : هلوقل هيلع هويص حدقلا هيلا راص اذاق مم لجر سلح

 رمخللو راهتلا

 ةلج يف مهضعب اهدع دقو.( ١ ) دثرم نب. ورمع نب نسح ةالوم ةريره بشي هلو

 0 ني تاتلعلا

 ا , 0
 لجرلا مآ اعادو قيطت لهو ل فكرا نإ ةريره ع

 م 2 ا رود 80بو 0 هل[ 5 -- 3-8 0-7

 'لجولا يجولأ نوفا ىتع م لعدن اعرف ا

 د01 07 ل 0 2و | اك ناو

 يق| ٠ دنرم نب ورمع نب رشبل نا ا
 000١( ةاياللا كلك ناككلا هحف نم يراه ةمالا ا

 سراب ف ةكللا ةتكلا نم هيطخلا عشا ا ىدحا يف تَآر دقو : ىماس يد ةمالعلا لاق (”)

 هيكل ص تناك ىلا تاقلمملا نم يهد :وه نم تفرعا .الو مالكا | اذ ةردصم ةديصقلا هذه
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 ءارج ةقان ةناثلثب اهتعبف ةريخل تنتاف٠ ءاهيف اع عدخت نا كانا : لاقو ًرينع واع ةغوبدم اشك

 ةحاذم كفو ناملسسملا ” ين ىلا دقو هنا : : ىثعالا صان ا ناكو مساقلا نب ماشه لاق

 :( لبو لا نم ) ادا ىلا هتدمدقب
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 كر ل كلا نم اهاحتسا| يتلا ةحسنلا نأ معاو © ةقراطو داع: ةخسن يفو (9)
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 : يهو امهمات نم اهلعلو يه اك اهتاثثا انرتخاف ةيفاقلاو نزولا
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 :رم ٠ اهف لاقو اهتلطف . اهتلخ نتس و

 ل هل هو
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 صقشألا (6)

 ةماميلاب داو ضرعلا (هر
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 5 كيصق هلمح ن
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 (9) م غادفو» اسلأ دامفاو اّلاَنَق

 ( اًصهارع كنا ماَوقأ لكسر

 هكا 0
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 ه)اَصَقاَشَم مدكحا الث مت

 ان ريطتاأ 1 جو 1

 03( أصمار َك هيف قزولا مام قى
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 ١ ليوا نم 3

 هقرأت كساد و يل يد اّلآَو

 صخو رئاطلا شع صومرقلا (5)



 ا را ل م

 72ه 2

 7 راتب ريف ا 2 7 7267 7 ا 0

 طا كا رهلاق“ رورضملا 2 اهاسا بأ ل1 يباككا ىلا يرش ءاؤ لاق

 ينيطمت نا كتعند ماع نم نا : ىشعالا ل لاقت كوبحأو كما قح يدنع أ : لاقو

 يذلا نا ًيباككا 0 : تاس نم ىكمو اهنكرف ةقان 0 لاق ةعاسلا ينيلختو ة ةسخ 38

 ىت> كل تبهو يذلا ريسالا يلا ثعبا : يرش ىلا ليرات نقل وع يرشل ب
 ع م هرئا يف يلككا لسا: ىكم دق : ل هللا 31

 ' اندنع سبل دوسالا لاقف ٠ ةتئاج ًاطيتساف ةحدتما دقو ىدنعلا دوسالا ىتعالا ىللاو

 . رص املف٠اًرينعو الاح ةئامسخبو اًنهد لاقثم ةنامسحخ هاطعاف . ضرع كيطعن نكلو نيع
 كترجا دق هل لاق . ينرجا : هل لاف ةثالع نب ةمقلع أذ .ةعم ام 0
 اال 16[ لكلا نإ ماع قاف.ال لاق“ تلا نمو لاق“ ٠ معن لاق ٠ سذالاو نلل نم :لاق

 لاق ٠ معن لاق ٠ توملا نمو لاق ٠ معن لاق ٠ سنالا» نطل نم لاق٠ كترجا دق لاق . ينرجا

 ا ل10 لإ كلهأ ىلإ تقعب يراوج ىف تناو تم نأ لاق توملا نم يلريغ فكو

 يذلا تملع ول : ةمقلع لاقف ٠ ةمقلع او اًرماع حدهم ٠ توملا نم يدرج كف كنا تنل

 نم ) هلوق نم هيلع دشا ءيشب ةمداع شن مو يبلكحلا لاق. هايا ةتيطءا تنك دارا
 : ( ليوطلا

 ()اًصمادلا ير راَوي الرجاَس كرو دك نإ اًننَذ اق

 كر 1ك اف ' ديان اعاردأ ءابداها نب لاومسلا عدو ر 2 نا نسقلا درعأ نكي : لاك (1)
 نبا ثرحلا ذخاف . لو هم نصحت هم اهدخال ناشلا  خ لآ ترك لاقي ملاظ نبا

 نآ لآومسلا ىف . كنيا تلتق اماو يلا عاددالا تمّلس نا اما: لاقف . ديصلا يف ناكو قالغ هَل

 0 لاقيف نيتعطق ةعطقف .فيسلاب مالفلا طسو ثرحلا برضف . عاردالا ه هيلا مل

 0 لاق

 ملاظ نبا فيس برضت ملو تبرض عجا شم فيس ناوغر يلا فيس
 : كلذ يف لآومسلا لاقف ..ةبرضلا هذه ىنع اغا

 "تيفو ماوقآ مذ ام اذا 2 يلا ةيدنكلا ةمذب تيفو :

 "تينب ام لآومس اي 'مدهت . ال ناب اًموي ايداع ىصْوْأو
 تيمنا كسك كال ظبط

 هكر لع لددو للا عقنتم يف نوكت ةريغص ةّبيود وهو صوممد عمج صماعدلا (9)

 ءاملا يف صوغت



 دق ئشعا
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 ها ىثعالا + دعا

 هدا تب لوتحا نب يرشب لزن ىتح ءاج مث ٠ ةفرعيال وهو ىثمالا رسأو اًرفن مهنم
 ىثعالا هادانف ىثعالاب يرش رق نلالا 4 لاك يذلا هنصحيب ءاهت بحاص يناسغلا

 : ( طبسبلا نِم )
 ها مرش

2 . 0 07 0 

 هب نم فا ذا ا ريل

 1 1 بعسخ رطل ذا

 ا زك 0 لام

 5-5 ة م 00) ليوط َرِيَعطَتَق

 و سا ل 8 0 و

 تاق ع نأ كفل هلا

 ه ل نأ فيس كيو
 0 0م 5

 ل 5 َبِهاَذ اكل نه رسال

52 

 ديجعلا ينب:ىوريو (()
2 3 

 ادح : ىو ريو ()

 يراأ دن دن يأ كل
 يِراَسَتَو يِداَدت مْجنْلأ يف َلاَطَو

 راك ري فري كوبا اَدِع مب
 د

 راج لئلا عري لقت يف

 1 0 5ك
 راتخعل 1 احبف 5 را
0 

 ناو
 ا 3 01

 قرح منام نإ كرش

 راوغ ربَغ اعرك َنأَك

 را ل
 عج



 2 حج يي

 | هللاو نآلا : 0 ٠ ىذمو ل 1 لاق ْ 1 0 0 ىلع لغد
 هريخا هل اني شيش دوسأ هل ىلوم وهو كيا مالغ عم كلذ ةعبتت ٠ ىرقلا ناك ام نسحا

 ١ هب ناك هنا تملعف ءاما تدرو الل تنآو هابا هلوزت 7-1 ءاملا نع امئاغ تنك كنا كنع

 ا 00 تاج لو ملف ٠ دنع هعقوملانسحا انه ناق أرق كتف نأ تفقد"

 نمكلو ةقانلاب هجوف٠ ٠ هاطعأف ٠ ةنع كلذ نمت نب هاتآو رمح قز نُع ضرب نا ةملكف راحت

 0 قتح ٠ ةنع ا الكا ل ءاع م اماكف٠. ةعّش جر ٠ هما ىلوم عم نيديإلاو

 مهل بو مل ريغب مثادغ دق نايتفلا ن م ةدع هدنع دجوف٠» ا ىثعالا ل

 لوش قلحلا لوسر اذاذ اوجْم-٠ اذه نم اورظنا : هلا ٠ بابلا عرق ذا ةنم نوب رشد مهن اًئيضف

 مكيد : لاف تكو تيكب كانا يبالككا قاحلا لوسر اذه : اولاقو هيلع اواخدف ءاذكو اذك
 ناوقال يفرج يق رمشللو مانسلاو دبككا مت اتع| نيل هللاو هل ردق ال ىلا لسرا يذلاو يببارعا

 انمعطت مف كانتا مث ةبيغلا تلطاف انع تبغ: اولاقو نايتفلا ةشاوف٠ ةلثم طق 5 طق لقا ل اًرعش هيف

 ا ىّداف لخدف٠ هل اونذنا لاق كم اذ ىذزا٠ ٠ كباس رمشللو مهلاو يمل انتيقسو أمل

 : هل لقو مالسلا هرقا ا هيدب نيب نيدربلاو قزلا عضدد بامللاب روزإل خانأ دقو ةلاسرلا

 ا اهديك نع اهترصاخ اوقسو اهورخن 0 للا نايتفلا ماقو٠ كانوا كيتاس 0 كتلصو

 برشو مهعم لكأو»٠ اوبرشذ رمشلل اويصو نووشي اولقأف ٠ امه اوءاج مث اهمانس ن ٠ع اهدلجو

 : ( ليوطلا ن م ) لوقي أشناف امهنف هيفطع ىلا رظنو نيدربلا سلو

 7 يك 0

 قررلا ةالا اذه 0

 : هلوق ىلا ىهتتا ىتح
 12 2 0 2 امسح 2و

 اوقرعأ مث هب ماوقا حن اق ملف دك يِذَلَأ َراَس 0
 0 6-5 م5 ل رك

 اناظو لاب فارطا دنصو را 2-7

 ثالثلا هتاوخا جوز ىتح ةنس قاهلل ىلع تنا اف. برعلا يف عاشو رعشلا راسف 1

 فرشو رسب ٠ ةَق ةنام ىلع ةدحاو 0

 52 يلع ندسكح دق تانب يل نا: تلاتف ىثعالا ىلا ةأرعا تاج لج لاق

 هب ثععب : دق روزجم الا ىشعالا رعش | نونم ةدحاوب سلشف٠ ٠ قفنت نا اهلعل 0 ةدحاوب

 ليقف امنع لآسف كلذ لثم هاتف ىرخالاب يّبشف ٠ ةنالف تجوز :اولاق ٠ ءاذه ام: لاَقف .هيلا



 - نق ىنع
 ةمطتلا ايار اف ساشلا نه ا تس :ةتأرما 4 1 تاق
 : تلاق.: لمخلل اهيلعو يدنع ام كيو : لاق ٠ اديخ ةسكساو الا هسفن ىلا |

 ةريخذ يدبع نا : تلات حوبيلاو بارشلا نم ب2 ليف :.لاقم كيل اهنا
 ىتعالا ف .ماطتل ذأ هدوقب ةنباو دحا هيلا قيسي نا لبق .هاقلتف : لاق ٠ اهعمحا نأ |

 رف ةخاناف هملا.ةملس مث رك فيرش : لاق قلحلا : لاق ءانماطخ ىلع ابلغ يذلا اذه نم

 لاف ةنيصممو ةنزمغي ةتانب هب تطاحأو هاقس ُث اهدنكو اهمانس نع هل طششكو ةتقان ُهل

 دنع ن« جرخو «لاق) ةليلق نهتديرش رذاك نهو كييخا تانب .: لاق يلوح يراوإل هذه
 ىثعالا اذاو اهيلع سانلا عمنجا دق ةحرسب وه اذا ظاكع قوس فاو ايف ٠ اًنيش هيف لقي مد
 . :( ليوطلا نم ) مهدشني

 قرح املأ ران ءوض ىلا ١( رد ا
_ 

 و تس ., 2 ا

 الأ لع تاو ا :اناطصت ني دور بشن

 قرت اال. ضرع ريح ماب انا 0 يبت نال ىلا
 رشاعم اب : ىذانو همو5 ديسب يديس اب انحرم : هل لاتف ٠ قاحلا هيلع ملسف

 نيفو هدعتم نم ماق اف ( لاق ) ميرككا فيرشلا ىلا ةنبا جوزي راكذم مكيف له برعلا

 اهحوز دقو الا ةبوطخم
 : لاق ةيداملا لها نم نساك ل هابا نا يلفونلا 00 يلع كذ

 كري مو هل تاوخا ثالثو قاحلا يتبو هلام م.فلتا دقو تاف٠.فرش قلخلا يبال ناك

 هرافسا ضعب نم ىثعالا لئقاف ٠ قول اهب دسي ناكةديج دورب يتاحو ةدحاو قا اّل مه
 هع تاقاف ٠ هار5 اوئسحاف ءاملا لها هارتف قاحلا هب يذلا ٠ كال ةماملاب ةلزنم ديري

 مل هلا مت برعلاو» ءاملا لها هارق دقو انئاع لزت دق ىشعالا اذه ىخا نبا ا: تلاتق قلحلا

 رخ نم قز يف لتحاو كل لوقا ام زاقنف مهعضو الا (موق حن مو مهعفر الا موق حدب
 ديكلا تعا نإ هللاوذ٠ .٠ كيا ىقدربو قزااو ةقانلا هذه هبلا لسراف را خعب دنع نم

 : لاق هب كمعفري اًرعش كيف ناوقيل نيتدرإلا يف هيفطع ىلا رل ظنو هفوج يف ردو ماتسلاو

 املاك. لعشب الو م مهن 0 نك ٠ اهلسر عقوتا انآو ةقانلا هذه ريغ "كلما ام

 عافي يف :ىوريو (9 ”رظاون :ىوريو 0 0١
 0 93 م 0

 0 صر



- - 7 01 

 ( ةبلعث نب سبقو ةعييَض ونب :لثاو نب ركب ) ناندع يب ءارعش م56 +

 ينطخل نب ريرجو ةيلهالل يف 00 هن سانلا ملعأ
 مالسالا يف مثذاتسا

 يف سانلا مجت تب يف سانلا ثنخأو تب يف سانلا لزغا ىثمالا : يبعشلا لاق
 : ( طيسلا نم ) ةوقق تدب لزغا اماف «٠ تدب

 هس
 ”لحولا يجول يني 6 ايومل أيش ه١ امرا ممم 656 كار -

 0 ثنخا اماو

 0000 10 ليوو كل ليو اعزاز تجاملا ةرره تلا
 : : لو تب عيا اماو

 ل اذ 05 نولزتس وا اكداع كلي 1م دارطلا اول
 ن7 لرش ئذلا لآق برعلا رعشا نع لتس ةيفارلا دامح نا يدع نب مثيلا 0

 1 5-2 غ]]

 م د7 2

 لضخ ا اهوار 2 ةومقو انكتم ناحيرلا 0 مِهعْراَ

 اهركذ قآس هل ةديصق نم تايبالا هذهو
 اصابع اينارصن ناكك ىثعالا ةيوار ىتم نب ىبي يل لاق : لاق بزح نبا نع لجد ثّدح

 : ديبل لاق .اًننثم ديل ناكو ايردق ىثمالا ناك: لاق اًرمعم
 لْضَأ ءاش نمو.لاملا متن ىدتها ريخلل لس ٌءاده نم

 ( حرسنملا نم ) ىثعالا لاقو

 ِقْأتس تايبا ةلمج نم وهو
 مهتأب ناك ةريطل ىراصت نييداععلا لبق نم لاق ةهذم ىثعالا ذخا نبا نق : تلق

 كلذ هونقلف ريخل مهنم يرتشي

 . ىكروكلا ىلا بيلدنعلا نيب ام ديصت

 نو مالسالاو ةيلهاإلل يف ر رعشلا ةكاح نحن راهي ةيزار ئدحلا ن را , ىحي لاق

 ١١ قلع اتانتم يلالككا ىلخلا ناكو ة نس: لك يف ظاكع قوس يفاوب ىثمالا ناكو



 منما/ نسف ىثعا

-ِ 

 (م275) ربكألا ىشعالاب فورعملا 0 ىدعا

 جيس نب ديس نب درع نب لحارس ا كد ل ل
 به نب طساق نب لئاو نب ركب نب ىلع نب بعص نب ةباكع“ نب نصملل ةماعث نب سبق نب

 وا ريصن ابا ليقو ) ريصب 3 ا نب دسا نب هيد نب يمد نب ىصفا نبا'
 هيف لظتسي اًراغ لخد ةنال كلذب يبس. عوجلا ليتق لدتج نب سبق هبال لاقي ناكو .«رصن |
 ساو ماّنهِج هيف لاقق ٠ اًءوج هيف تاف راغلا خ تادسف لبجل نم ةيلفع ةرطص تمقوف "رطل نم ا

 : نابجاهتي اناكو هوجن ةلعث نب سبق ينب نم هموق نم وهو ورم
 ”مضا ر ةعاخ نم دبع كلاخو ٍلدنج نب سيق عولل ليتق كوبا

 عمجم كلذ سيلو مثرئاس ىلع مدقتو مهوْطو ةياهالل ءارعش نم مالعالا دحا وهو

 اذا ةفباتلا» بضغ اذا سقلا درعا لوقا ىنككو هنيعب لجر ىلا حوا ال : لاق

 م ىثعالا مدق نم: ةد - وبا لاق .٠ برط اذا ىتعالاو بغر اذا ريهزو تبعر

 لاو .هريغل كلذ سلو رعشلا نونف رئاسو ءامشلاو ميدملا يف هفّرصتو دايم هلاوط ةرثكب
 1 برعلا تناكف هرعس ف ناكو ٠ دالبلا يصاقا 2 عجتاو 0 م لوا وه

 برعلا ةجانص

 نم لئُس ةصفح يبا نب ناورم نا ىعشاحلا ةصيبق وبا ينربخا : ىاككا نب ماشه لاق

 : (ليوطلا نم ) لوقب يذلا لاق سانلا رعشا
 2 01 ا جل ل 5 7-10 مس مس

 اصقان روصو انذار مهنكاو ةماعد عرش نراك ميو اك

 ىلا ةفوكحااب نينمؤللا ريما رفعجووبا ينثعب : بتاككا ميلس نب ىحي لاق ٠ ىثعالا ينعي |

 مالغ اب :تلقو تنذاتساف دامح باب تنتاف : لاق ءارعشلا رعشا نع ةلاسا ةبوارلا داح |

 راما لوسر ميلس نب ىحي : تلقف ٠ تنا نم: لاق رادلا يف تدب ىدقا نم ناسنا ينباجأف ظ

 2 كلاَقق دامح اذاف تببلا باب ىلع تنقو قح كلخد هللا تح لخدا : لاق ٠ نيدمؤملا ْ

 | وبا لاق ٠ اهجاتص ىثعالا كلذ معن: لاقق سانلا رعشا نع كلأسي نينمؤملاريما نا

 ١/ يزابلاب ةتهتش يفاذ ىتعالا رعشب مكبلع : لوقي ءالعلا .نب ورح ابا تح: ةديبع ي



 .( ةبلمث نب سيقو ةٌيص ونب: : لئاو نب ركب ) ناندع ينب ٠ 5 مهد

 رّردلا باننا م ار ارت نسل دال اماوا؛ ةئوط ىهو

 ا 7 0

 يِرْدياَم ملا هكر 2 هرم ةالا راغلا صن
 ىلا -

 را ةيضك ةفدص 0 هايف ةلكم َبآَصََ
 0 سوس ل

 ()يرشتالا ا لوم 00
 5 ه- - ا ا - 2 و و 1 1 مت 8

 رخل هيدي كيكو اه نودعش يرارصلاى رو

 :( كلا نم) ا تاتنلا دتاصقلا نمد .ةديصقا سلع ني ىسيللو

 لاسلا مد 7 تدعو و 0 م نزح 50

 ش : حدي اهف رق ابتاب منماع نمد

 0 1 كو

 ا 0 5 57 او

 هكا 55 دك

 انت لق ترا ل را لوف ل
 1 هم.١ ةنس نسما يفوت

 يطويسسلا رهزملا» قيشرلا نبال ةدمعلا اهنم ىتش بكن م تعمج ةجرتلا هذه
 ا ةيدق ءش تاعومجمو 0 مهتسا 3 "و, توثاملا نادلبلا مجممو ةسايلا باكو



 موه ٠ سأأع نب بسم 0

 رصيلا ةديدش تناكو كالحلاب | موق ترذنا نيح .”ةماجلا ءاكرزا ةنصقا 5 داق هلو

 : ( ليوطلا نم ١ سسملا لاقق

 ماكل مشل جسر اثم ىلإ ّة رات عزها ل 1 نعت رك ديا

 مِراَْغأ م جورف 5 موي قيضت مهدالب نم ار ريج ى
 ةور م ناكد تايعب نكس اوناكو يول نب ةماس ون مث ةيجان 0 هلو

 :( براقثملا م١ تّنسملا مهف لاقف ةعنمو

 ترشم هلو لكخام هل موف يف من ناك دقو

 بهذممهفسكنع ضل فو هضم انسخ هوماسق
 ؟ رت ال ماساب كل ام ء اللا تدحا ةماسل لاَمف

7 2 

 نك اهئود ذا 1 ا انومأ دَحَف

 نسمحالا  نراثلا ضخ كر هب يدر سقما 4
 عا - - هلل نو 2 - 5

5 2 2 - | - 

 ( 0اس ل لا 10 0-9 ع ّْئث0 م ير ا --_ ص

 بزع دلب مهنود نمد ةكودا 6 ! ركحذ
 . ؟و؟ 5 _-_ 0 م 1 يب 51-2 -

 برمعلاو نينار 0 8 00 ا 00

 5 ا 39 00
 بدنا َمدصاَذ اذا ريسو 0 اذ 2 هلق



 ع اللا هانيي

 1 ب ضد مايقال حارب 7

 0 مهروب يرو ميَماَعم(4) برت كس 1ك
 : قا رظلا ن :رم) توقان هل هافر رعرع موي يف ةلوق ك

 ل لت آلآ مإ هلا ل
 كوارت ف ا هفامجعب (هلرعْرع نب اذا ينمي ليما وه

 : لكك م ) ةلوق هرعش نساحم نمو

 قرط مهو ملأ نا

 مهكنإنو مقا را

 مهب بّتسأو َرهاَزملا اوُهَطَق

 مه (4) نيمرحأْلا ضاير ع
 هر وَ وجب 341 1 كك

 ) ارا نم ) ةربد نب بلك حد لاقو

 3 0( 0 0 ين 0 رك تر نا
3 

 لايك نعد ا ا

 يمان ٍةَراَر تا علا تاذطَمب ي ا َلاَط
 يم

 عادل ريغ ء ءاعللا ف سرا

 كا نا وو 0 ثدتع : : ىو ريو ١0(

 عر ىوريو (©) موضافلا : مةالخا عضوم ىف ىو ريو.طلغ وهو ع ىوريد م١

 نم موي هيف ناك ليَّذُه دالب يف ناكم رعرع 053( "بيطآ مهلاوصإ تب رتو : ىو 280

 ءانهدلا فرطب لبح وه (م) ف 0 6 ©)] برعلا مايا

 1 ةربو نب بلك رايد يف عضوم ةيداع 2( صن وهو لمودث: :ىوربو 0



 كابر 0 5 0 0 00

 هل 9 تظل 0 كا ل

 (ه) د 2 م مان 1

 اداب ات مَنْ :ثحاازآل ادع اوكي
 5 30 هدا م توركت ال وعلا سلي لك
 : 6-1 اك + "6+ - 0 -

 ايات ا فرم انهاه الو َكاَنْهاَه الق
 - ص 1 ول ممل 7 را هَ

 6 ونواب تلا ىو مهو دار عرق
 22-- هس ع ص 7 5 2و 2 تمر

 هل م 1 ا ا 0

 ةلذملا راد نع اولحرا يا مكب عقت نا هذه اورظنت الف (اذك) منحلاب يذئوت ال تناك مالوا يا 00

 (ٌبِرَجا ٌةبنح) لوقو . مالا كلذ ىلع اوقفصا : لاقي .٠ نوهركي ام ىلع اوعمتج | (اوقفصا) (*)

 0 سل ؟رما يف داوع هنا يا

 محد دع 0 موق اهعبتد ل لوقي عشا ريثكلا ( بلهالا ) ةرفإ

 وهو يرسخ نس يرخلاو نيللا دب نعطلا( كالخللا )او ىكت ىإ تش ةياور فو 6ع 1

 لّمَتلا دعب يناثلا برشلا وهو للعلا نم ذوخأم
 2 يا نالف ةثم تبهذ ةوقلا ( ةنملا) و . ةوعد مككن كت مل ناف : ىوريو (6)

 ضير اذهو هيلتلا اونا هيلع اذإ ةحفد دف لاهو اود دك - كوريات“ اراذ ( ن2 23) 50

 مييلع كولملا ةلزتع مهوتوعد دق مكتا يا مهيلع ُهنم
 مضلاب اورقب نإ يدي ال لكك لالا نا كالا ةياور يفو كيلا

 لاس ٠ 8 اودصقا يا (اوصنا) هلوق ١ 0 الف اوضرت ناب يأ 0١

 نك لو مج عقرا ( مج ىث) 0 هتهحوو هّصرغ يا هئيع بصت مهلج

 ا رثك اذا تنثلا لوذغا لاكيو . َكَلَذ يف ودنا يآ ىدحلا ةطلغ وهو كلعلا

 مي -_ كيس ٍ كح

3 



 0 يو 0 يري
570 3 : 
 0 ديعم ثبأ ردخم نم

0 

 رعاوعو 2 مولا ( («هّْنم تر

1 2 

 () عالم بام هنمِذي ينوب موضعب و م 7 يو تا

 3 ا د

 عاطقو ةيوردم لياعع 0 نوحتاكلا 11 اًذاو

0 

 عال ىَدَتلاَو ةحامسلا لها ا ميق 8 مكاو

 نمو ٠ يفوت همايا يفو همدان ةيواعم ةفالخ كردأو اليوط رْوَّد نب عاتعتلا رمد
 انقل ل نع هوت قيسلا رش

 لا ل يأ ايف د البلا نأ .ةنعطض غلبأ

 (ه)اوُبَدْما ناو اوُماَي ماَذا مهلا يف ُمْوَعلا سلجي ْدَنَ
 (5) ُبرْطَت هب نودع تاج َن ود م 0

 ياهلا 0 مدح موكل اطرع اود اد

 لدا ةليطا ناكو ! نم: ىرتسا ام ضبا طشلا غلب اذا ةنال جوملا (ليخلا قلك داراث لر
 . جوملل ىنعملاو ا ظفللا جرن جوملا ديريو لا هذمب يا ( نمج ١) هترثكو ءاملا ةفانكك

 قلب لي رعب 0 ا ا يرث 0 يلا لا

 هنم لظيف:ىوريو (9)
 :برعل) لاثما نمو. ناحل عا علا عظ)و هتمذد يواب : مباقر يفو (5)

 باق امج تفو هريغ هتمرح اذا عينم ةراجو قيثو هدقع نا رعاشلا دارمو . عالم باقع هب تيهذ

 هلعف ىلع 2 كد اك هس فو للكل

 دعتي اه اهف ل كك ل ع ةّرق يذل :ىوريو (>)

 اوملظي مل ام مهلصا يف نوميقيو بصختل بنل راقت بدلا لع مولا ربصي : لوقي (5)

 ورش يف عرسي يا برضي ”نالف ءاج لاقيو . نوسّسجت اوثعب ”موق ايابرلا نم (نويعلا» (7)
 فذاقو فذاح نيب عقو : ااثءالا يفو .اهلجر 0 اصعلاب فرالا فذحت ايكيا 6

 رجلا فذاقلاو اصعلاب فذاملا



 اهروك

 اَهناَمْخا

 مرمع هوان اَيِراَخ نأ
 لكل كا هب تطأ اَذاَو

 اك ءاَيعلل اهادبأ 3

 اهَداَدِم ترداب ةعرسلا لمف

 ضو

 ع توت اًذإو

 تي

 تحرم

 ةدبصق رمارلا م 1 يعل

 ا ل لَو هاملا در

 املكرا تعا 1 غاوللا اًذاو

 ()عاّسنآلا ىن يما وع نال الل
 عال رهظب هيدا و

 (©) عارشب امهليدج يي دك
 () عالَسآلار مْ ضنا ضن
 عامي ريمال يكب ورك
 )هز .عاضإلاب مم 2 ءاَسْلَأ لف

 عاَمتل ىلا 0

 رعامسو لت نيب موت 2

 عذب موتك قف تتفأ
 عيت
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 معجب

 هل بتل 3 20
 هس

 .عاتوألب 0 0

 عقد يذ ىدألا امل محار 2

 (ءاسلم) لاق مث . اهيف عاسنالا ريثأتب ةجّنشتملا رطانقلا نيب ءاسلم امناب ةرسطنقلا فصو (1)
 مالا هني لا ا

 يا ردا: 2 قباوسلا ( يداونلا)و . ءامسل) ف مودو ضرالا يف ىود : لاش ()

 هم

 22١ ١ اا قاسم لل ول ايهم نا دارا ديلاب هنم قنا ام ( ليدحلا ٠ عارشب ) ةلوقو (

 لددال تاكل كلا نكذف لفدل) دارا .اهعنع لوط هش ٠ لّقَدلا فرعي مل طلغ لب ليقو

 ةقانلا يف عاضلا عاسّتاو نيبحلا خا | حافتا تحت 0

 حايرلا عم بهذم لك بهذت يأ عارسلا ىلإلا حايرلاب ىنع لبق 0١

 نوكي وا بينلا رقعت ةلاحلا .هذه يف تنا: حودمسلل لوقي هَتاكَبينلا خبات :ىوريو (7)
8 00 

 درفت. : هياور يفو 270

 كارتم: ىوريو 2(
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 ( ةبلعث نب سبقو ةعمض وشب : لئاو نب ركب ) ناندع ب ءارعش و

 يركلا ةعببض نب كالو ماع نوع 00 ل 2

 قا 5 ءارعش 0 ا وهز ٠ ةناثلا ةقبطلا ءارعش نم قارعلا لها نم روهشملا ر عامشلا

 ةحدمو هيلع لخد دته نباور# مابا يف ناكو : ىثعالا لاق ةنا لقو 0 لئاو

 ا لل دج ةنا الا تاذ يف ليلق تسلا رعشو .٠ نملتلاو :ةقرط كاف قش

 ٍبّبلاو سملتلا ةّيلمالل يف يللا رعشأ نا : ةديبعوبأ لاق .نيلقلا 0 نيب دودعم
 نب عاقْعتلا ىلع ددرتي سلع نب بّسسملا ناك ٠ يّرلا مال نب نيصخو يعبشلا سّلَع نبا

 نب هللا دبع نم ادّيس ءايخضمالاو داوجالا نم عاقعقلا ناكو هتالص لانيو ةحدمو روش

 نمو ٠ سيفنلا ٠يشلاب سيلإل نايتا» ةرشاعملاو ةسلاجلا نسح يف لثلا هب برضي مراد
 : ( لماككا نم ةلوق هيف بسلا ما

 0 اهْعرَو سآتملا لبق 00 0( ا

 م ها 2 . 2 8

 رعاسق ٠ 00 حرس ( 0 ا

 () عاوله انما اَذإ 0 ا اذا ةيلعد كح
 26 دع

 الس ع: ىو قلد

 (ِتِنَتِْلا)و . ركلا انه مكحلا : مهضعب لاقو . ءاضقلا نم ال ةمكملا نم (مكحلا) 0

 دعب يا ( عاورو وسر تسلا هوفر . تاتح الإ يدع رام هنوك ىلع نونلا مث هيف زوجيو . فاجلا

 _عادتو : ىوتريو ٠ يلامحو يلابشل سانلا عودا ت كك

 ةلالجب : 6 بئاهنلا يف كلذ تحتي نطبلا ةيوطنملا ( ةصيمخلا ) 2(

 000100 2 د5 ةنانلاب صاخ وفو نيب وقرعلا براقت ردو ككصلا نم ( ءاككملا) (4)
 نيعل) دع لامسالا نب كرك كر ةرادسالا يف امنا ىعملاو



 0 و عش ل

 (؟] معا ىو هب همح نم هملك الشم فصل 0 َظ اذا | ذا

 د ةفرط ةجرت لّوا يف اهعجارف ةقانلا فصو يف تاسبا ملل ضيا 0

 يفاديملا لاثما باتكو يَّضلا برعلا لاثما بانك نه صخت: ةجرتلا هذه انلقن *

 نبا ةلاسر حرشو يزيربتلل اه-حرشو ةساملا نلاتكحو يثيرشلل ةرررلل تامالا حرشو

 دهاوشو توقايل نادمللا مهسءو يركسلل مجيتسا ام محمتو يريمدلل ناودلل ةايحو نوديز
 بانك نم اهسالو برعلا خيراوت. يف حترفلل ىتش تاثحابمو برعلا ناسلو ةغالبلا ساسا

 ةبرصما ةيويدخل ةناخبتكلا يف وهو طوطخلا هناويد

 نيهلا | نايتا دنع هل ) ةلوقو . مشت ىنج ( شما )و كلا در د كلل

 ةتبهاو هموت نم م لاقي م 2 انف لكلا شع ةعس ينعي ( معظم

 : تديللا ىوريو.. توصلا) مس قلعتت ناو ةبواج : هلوقب قل نا زو< (ىرقلل ) يف ماللاو . |

 معطم نيببهملا نايتإ دنع 21 علا كررت عمستم هب ارواح

 هشمع ىلع لبقا اذا هل ا ملكي ثلكلا داك, يآ لاملا لع (القم) بصتنا (

 : جلا اذه يفضل لاقو

 رك تاكل اريك هل] نهب ار همام كلا تك لإ
 هظرر جلا بلكلا له لئلا ف لف كلذلو نعاظللاو فيضاا هبحب بلكلا فصو

 هلهأ سوب يف بلك عت : لثملا يفو .لاملا يف تافآلا عوقول هم



 ل و انادودل ناندع يب ٠ 'ارعشا 6

 ان لا ا 00 1 3 يح امصلا 0 دس

 1 اياماوتا نم قس 0 كر 07 َق

 1 هكاآم 1 ا 00 و ةلازح سانأأَو سانلأ ف 32 7

 مكاو ا اوال ات كا دق ةروظأَمم
 صه ع مّ ها ماه 3 هدص وع

 كرا د, بالا لاوط هلا تنكتت ' تح الفلا شيا
 2 عدم وع دس

 عال همدق أش ا 0 مداوف نم 1 دَقَو فا

 ةقرفتم تايبا هل ءاج دقو ةنالا 4 هع 1 دخلا 6 كلا ناوبد يف درو ام اذه

 : ( زحرلا نيس 1 اه ءابدالا سنك يف

- 

 تك عع - اك ادع نم هلل ملأ ىداعو الس كا كا

 :( طيسلا ن 5000 سوبا يلا يف لاقو

 طيِراخلا راكبا لس امك هلقري سَ وبا ناك لا
 : (ليوطلا ن م0 ناوتاسلا| ف درو م نسحااو بهو لاقو
 ل وح ا 0-002 - - 0

 00 تكاد هيو ميرا اطاتكتست 0

 )مو عزممل 1 لك 0 هفاستعأ دعب لثكأ داو دل ف ىوع

 011( دارو تدت 2( بلخلا )و امال ا لكلا ةيعارلا ذخا ( سللا) (95)
 لئاسلا

 طابرلا (سمآلا ) و: ناريجالا (نافيسلا) و. ةيوتسم اسوق ينعي ( ةروطأملا» (*)
 . حاتفملا (دالقملا )و ٠ ةقلغي يا ع وه لوقت قالغملب بابل) قاغب يذلا ( قمارلا) س١

 ةكان ( 205

 لادا نا رانك طخفلاو طشكلو ل تيرم 1 ل

 مصنعملاو مصعتسلاو (مِصْسْخلا١ و٠ طاشكلا هل لاقي دلولاو وريغ يف لمعتسا نآو ركل طخكلا|

 جيرلا فنكتست : ىو ريو . ءيثلاب كمتسملا وهو دحاو

 ةئتفلا ىلا يعادل لاقيو فعضتسا اذا حبني امو يوعي ام نالفو حاصو حبن يا(ىوع) (6)

 لاق اناو . ةياده ريغ ىلع قيرطلا يف ذخالا (فاتعالا)و . هب ءارزاو تاكلاب هل يشل 0

 يفو. ىوع ل باوحو هل رانل) اوعفر وآ ةزقاتو ةرراحا هتوصل ايا اذا 0 ) م 0



 (0ق رام نطمح 0 اق

 قم ناش

 4 ١قدررو هب داعو افلح
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 قرخت ال كن أهي

 قلبآ 5 ع ةَيف مآ
 : ( ليوطلا نم ) اًضا لاتو
 7و

 ل اوج دعب 0 دقو 2 راو توم ةيشَح ناوي |

 0 2 0-5 سَ هد سَ س3 سو اس

 ا كلا يمعحص سراوف ةظيفح در 9 نم م اهعئمسم

 : (ليوطلا نم ) ةسفن لري ينل لقا

 تحزحرو موب 8 71

 اَمَلََق اَموَُك ير ىلع ارق
 ةَعاَس هلي مل تنبع يذلا نآك

 تا 0

 0 دعي هاعسل ٍى

 0 . و

 نسا كلاب نا رع و

 ورع يلا نع أهلا (قّرلملا )و ٠ يصعلا ةلرتع اهذنتت يا (اهج ىصعن) 0

 ةيسرافلاب ( قدررلا)و ٠ ةلاحرو ناسرف انل : لوقي ٠ مهاجرأ ىلع نودعي ”ءوق ( ةيداعلا ) 20
 ملك . 3

 انهاه ففصو 0
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 ك”اوح :ىوريو (#)

 سقلا دبع نب براحم ينب ديري (9)
 موقلا ةتمح دورب عّممج بْذَعِب ركب ةجارجر ِهقست مو : لوقي كلم

 .رظلا 'ذعي رظاا وهو كولا باصآ دق يذلا ( ىلولا) و.. ضيلا'ءابطلا (سدعلا ) (5)
 هتاودو هيحاوت ىهو ديدل عج 2 ةثدلا)



 0 ( لماكلا رن 0 ب 0 1

 (1قترولا كلو ضيارمو قرابو ريدسلا كلآ
 السما ل[ او: ذادنت .. نق تافرشلا وذ رطملاو

 (ماَسندَو عامْنيِتَدلاَو مدا 2 ود 0

 ٌقلطمو نع 1 هزكك 4 ا

 (هاقرحت اهملظي دوُوْل مو ةماود
 00 كل امرا“ 2-- . 27 هع
 ادام ناملآو تكلا م مانا

 . مو1آ- 0-0-5 ُّه
 هه. هد

 ىبعو ب

 ّق 1 كد ا 10

 هاش د + يب

 اذ 1 واخ هدر قع ام ع َرأَو َضيبلَأَو

 ثالث هل الدس ةيسرافلاب هل لاقي نك مف ( يسارا ١ تروق كاع تك 007

 عضوم وهو ضبانم : ىوريو ..ةهرن ناكم (ضبارم) و ..ةريحلا رف رع يدل نا ليقو . نطبا
 ضيابمو : 6 ةربملا يحاونش

 :ىوريو ٠ نقلا ىلإ هزكشت لح وهو نكلاب طاقألا هيلع دعصي ىح يوتسملا («قسنملا) .(7)
 و . ةفوكلا ٠ ءارو نم (دادتس )و . دحاو راطش ىلع يآ ةدحاو هقذب ىلد يوتسملا ومو قبلا

 قبلا لقلاو تافرششلا 2يذ دادنس نم رصقلاو 1

 اهيف عقنتسي ةلهسلا ضرالا (يَسَحْلا) و : ةسنكلاو هيلا اها نعول عضوم ( رمعلا) 20
 كلذ هبشي امو:ةضف نم ناؤخ وهو ةيئالا ضعب (ىقسي َدلا) و ..ءاملا

 ىلع اهب نوءري برعلا نايبصل ةبعل ( ةماَّودلا» (5) ةيلمتلاو :ىوريو )9( 
 نم ذخا اذا تناو روصقلا هذهو ايندل) هذه كل : ورمعل لوقي . رودت يآ مودتف طيخلاب ضرالا

 اًبضغ بهتلت يا قّرحت ةماّود كنبا

 ليلا ةعتهر دق يذلا ( قهرلا)و . ربسالا (يناعلا)و . دادشل) سلا تاركا 35(

 ْ ةتلمعاو

 نيتّقلح نيتقلح لاقيو جسّنلا عباتنملا (درسلا)و . ةنتللا عوردلا ( فْغّولا )20 ١



 0 5 فيلا ىّرْدأ 0 20 ا | اولي 1

 00 ا مات 5

 6 نايغلأ 0 نم ءامذآو
 هى رمال همس ني

 )ل سدس نيعدْذلايو د هع ا

 عمر ورد ل ا 9 0 1 0 7
 (ه)سجرت هب « عن قم هكا يِذب 0

 0301 سرع 0 1 ا نم اهنَد ىلإ كح ٍبهح ةاطرا ىلإ تاق

 - سدو ا

 3 و سف حيف الف

 لا د

 (ماَنخاَتم دحام عادذ نحو

 م ياك ىكار ناار
3 

3 - 0 0 
 0 هل“ جار هنأ ىلإ ىَتأ اَذإ 0 ل اميل رتل

 هذ لوقلا نم قماش ناك لحر ( نه » 1
 ءاسنللا نم تاوشل) ( تايناغلا» (1)

 ير ا ضايللا ةديدشلا ءاضس) هقانلا (ءامدالا) (س)

 تاذ' إرم عقم هعطعم لاير شو ةيرصلا عج

 دوسا دلح يا شرادلا وه لاقي 0 ةدملا م ١

 21 ل سلا 1 دك اجلا ركب

 مالعا لكلا ةارتسو . هرولط لعا ( ةتاسس) ىف. هر ىلإ دارس ىاةيفس 4و قيل (51

 يف نارينلا سنكت تدع هلا لك ف تحت رجش وهو ضرالا تيبني دلب (ضحرالاوذ) (5)

 (سحرت)و ٠ ديعب نم عملي يآ عيرب 1 : هلوقو كئاورام مدأ : كك

 دءرلاب فصقن .ىأ
 هلهاب ىنب دق يذلا (سرعملا)و .اهناد (اهفد) ١ ”جوعم لم فقحلا» (7)
 فورمملاب ردصلا مسا تاكا عابلا بحرو عارذلا بحر لجحر : لاقي (4)



 (ل نب نيقوا ةعبلص وش: 00 ركب ) ناندع ينب ءارعش

 (؟ْدََتلا هنأطب يذ لع ت 1 0 00 مان طألو ا نوطعي

 يول (م) لأ ا اللا لا 4 1 ما بفسخ ع مق ناو

 ل دحه فري امم 0 اَذو 220- 1 فريش لع اذه

 ا 0000 داو نلح انذإ ةرامم ذا هلك افك
 (هلْذَجنلا مَ ىتَح َةَقوُنَلا ضرع تفرح .عاتنألاب بطلا َدَش
 ملا هالو نع ةروبشم زان تنِحاَم اذا. :داللا ٍقَو
 ا 0011 يا ل

 (/)نسرْضَتَو لاجل وْ برأ اهنلوو انك همي بأ
 م ا ا
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 (م)اوسرعت مةسرخل لإ نيقنح لج نعراب محا يل

 ه ؟: - -

 0 ءاسنلا را مهريما اصلا مولا نم

 1 0 قلح نب كل قى كا لذا نآ 5

1 7 2 

00 

 ةّدطخلا حامرلا لبق هو نمسا هل افي نيردبلاب سيقلا دبع رايد نم لرقم (طَخلا) 0(

 مري ملف هرج ىلع ماقا اتش اذا هنا لاقي بّنصلا (دهفلا)و هنطب نم ع (هنطب وذ ) 02

 ص وهو لهالا نيغ.: ىوزيو ةيض ءاتشلا يضقني ىتح هنطب اذ لكاو

 هتمرب سوكعم : ىوريو ٠ يلابلا لبخلا نم ةعطقلا (ةمرلا)و : ريعلا ينعي 2(
 دحآ هل يكبي امو : وري . رهفلاب ةسار قَد يآ جنب 2(

 يف تعرسا (تفرحنا)و ٠ ةعسنو عوسُنو عاسنآ ةعمج لحّرلا هب دش ام (عسنلا) 0650

 وهف اًدْجن دج لجرلا دجمن : انف كلو قارلا ( دارو: ةالفلا ( ةفونتلا) و . ع

 0 دوم

 ةيسلا يا سورا ةقانلا نم وه (سرضت و هيلع رقي مل اذا ةعجمشم هب ابن : لاقي (0)

 ل رعو لظا نعزي ُةَّبش شيلا (نعرالا) م0 الاخ لع ىلا قْلُخلا

 اسْرَف لْثَق لك بص قتمأا قد (سْرَقلا) لصاو ٠ ريثكك (لفجعلا) و . مّدقت
 ةنع ربدا اذا ءاملا نع حشك لاقي . هدوب يلوتملا ( اكك) 0(



 9 101 كك ِ

 | 0 ا 2 ساو ك2وذم

 انَسُم قع نك ةما اماَو ضرع اهبح اماق

 0 نما ةللأ ىوفتو َِض ريغ مع ماغآو

 دار 5 ب داللا يف يف (؟)ريسو ا نِيديَخ ل لال ع

 (مٍداَسَقلأ ممر كلا قسالَو هف ديزي ليقلأ حالصاو

 : ( لياوطلا ن 06 )| هيتنلا هنإل ةلوق سنلتلا رعش نم

 ه تلاه ءل

 يِرْبَك يف يطع تمر دقو ترش ل كري نأ موي كاع
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 مهداوج اير يلاوخأ 56 دقو

 9 قلد 0 موق 0ك كل

 2 2 هم دس

 (هيِتنيو شو لك نم برع
 تلد اس 0

 اة 0 د

 هم د

 م تهد و نا مد

 لود مل تراك 5 كَ
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 ( ةبلعث نب سيقو ةعب 5 ةميهس وني : لثاو نب ركب) ناندع يب *ا 0 ل

0 

 كفوا مهب ْن 1 12

 اوُعْدصَس نأ نس دال ن 0
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 اوعَد 7 َكِرذ 1 اوُموَُف ي

 ال ا

 عري ثيح نم دوملا ل2 0

 85 رلدالا ِق انا ْنَشَلَو

 ممر ةالقلا نك اتشحو لا
 م 2 2

 0 ياوه نِم د كص يعلو

 0 : تاكو

0 

0 
 ( رفاولا ن نعل ةركذلا ها

 2 0 ةئرّما (ه) ص يداَّرف هراس 5 نم 03

 6-2 ه2

 0 ثحو
39 

 -_ م
 8 سس

 000 1 نا
 ةيارقلا تنل )و ؟!كنرح ( تأ تنس »
 لاطتساو لقرلا نم ىرتسإ اما ( ىوذلا)

 ةلاسرلا ةكرلالاو ةكلأ لاو ينع غلبا يآ ( ينك

 حسا : 1 نال (حمس)

 هنرذ دحاو كا ذخا اذا رد كا لاقيو 0 و اوضه (اوُدتسا)

 ندلإ ترق امال راق كس نمحلا (راقملا)

 ةيلبم يو ليلا ىلع ِة ءاعد ةملك ( دامج)

0 
 يهتلي و :ىوريو (<)

 0[ 310 ٠ ةردنا ىأ انالف ءاثتو لازت كلوق



 0 [نوتم عدا رسل ج1 ىّرسلأ َدْنِب تكاتك را اَذإَو

 («)درجكلا ءاَيتلل ذي ةنر 1 تن ااا حاطو ا

 ("يِدرلأَوه َنيِرَخآ موك ؛ يدهو ع ماري ال موف دالمل

 00 هلكان اكل اذق اوك 00 د لَك

 مو

 ليم ب ا 0 ينو 3( هلاَتَلاَو ةنان 3

 دشن نينه + لاك الخ ذاك :ةكا سلام 2 كل
 هوم

 )0 ١دعرأو َكلاَدب امَكضر اب قرب اق

 0 ه ٍهَ 2 0

 ِدَضْعَم ةَطح َلْيَك ةّندلا ذحا مُككاداع نكت ل َةبالف ينبا
 205 0 2 86 ه-- 8 ةهسمو

 ةلدخلا قاس ذأ راوللا مع كا نعتا وسلا ضحرت نا
 2 4 كه 2 و 2 يف هدمض

 درطمأ هَ ضرع ريتلاك مكجأب اولَبقأ بع ديعلاف
 : ( ليوطلا نم نس ل
 5 يبها يا يرد هللق ٍنِياَظو رميقم نم يىلها 2

 طبخلاو دهعلا تدعو ءاودلاو لسعلا تدقعآ : لاقيو . ضدي ليلا قرعو ٠ د

 . دوقالا نوتم ىلع : ا رك ل (تلا) و. كلتسلا 051 كلر

 اذا ةتحّوطو ةتحيط دقو عيطي حا حاط : لاشي ١"( ميقتسللا يضاملا (دوُفَألا )و

 عيرملا (درجالا) د لبح يف ىرخأ اهيلا نرقي تلا ةقانلا (ةنيرقلا)و . ءاجو بهذ
 دحاو ٠ ا يذلا يدعلا لثم ةمرح هل يذلا لجرلا ( يدهلا ف

 هلاذ5 مممص اوبرض :ىوريو :افقلاو نذالا نيب ام (ةلاذقلا) (40)

 طاغ وهو ةلاقلاو : ىوريو (50 نامعتلا وخا وه (دوسالا)» )9١(

 ةواع : ىوريو . بلح برق ةيرق (ةواغ) 007(

 :ور وبا لاقو . دعرآو قربا لاقي الو دعوأو هّدَع اذا دعرو قرب : : يعمصالا لاق 2١

 + تيمكلا تبن جتحاو اًميج امه

 رئاض يل كديعو اف م ديزي اي دعداو قِربآ

 م
 7 ةواع ىتدب نودو تااحاذإف

 فيحصت كلذو ٠ ديعل قاست 3 ىثاوكلا جن أ ىو ربو 0



 | 0 اياد يلا فة يلا: 1 ينمزلتال كلل ام: 4 لاقت ةرط

 ا. نب رنا نب لاله ىب نم ه رشب نب سلق هيبا لاو سوباق هيخال ورع لاذ ٠ ةراغالا

 لل در ءاقاق هراجأ نم راج لاذ ةفرطل لاقو .ةقرط لبا اريجا :رذنلا ما ءامسلا ءام طغر
 دبعم اهفو « اًديج اهب اوبهذ ينم د ) اهوُنحتساَف (مهصوصل يا ) نبا 01035 لما

 0 ا يببا 3 نيل تب لاقو ارم هب ريخاف ربثل ةفّرط غابف ةقّرطو وخا دنعلا نب

 ةفرط لاف لبإلا تتاف ىتح ةفوسي املا د رد
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 ذخا اهيلع باوثلا نمو اسهنم يأ اه اهيطد ٠ هليا لع هلا : ةديبع وبا لاق

 عم ةلتق داراف هانا تح هرب يف ةعمطاو ةفرط غارأ مث « 2 ورمع اهرمضاف از عار
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 يندب ضرعي هبو ورع ءاجش يف هدشنا ام اًبراه ماشلاب قل نيح سّملتلا لوق نمو
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 0 ا 2050
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 نب درع أسف هبسن ىلع نوباغي اوداك ىتح مهيف شيعي ركشي ين نم هلاوخا يف ناكو رازت
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 نحن يتلا اناه اوليقي ناف : ل فق يذلا ت تلا يف لاق از كار طرخلإ ب داع لوقلا اذه )١(

 ىلع هلاتشال دحاو باوجب ىفتكأف ملثم لبقن دولاب اولبقي ناف : لاق مم باوجب طرشلل تأي مو سون
 الو انلبقا نيذاو كلذ دبب اراقل ناو دج لع سارت ١ نا : لاق ةناكف اهل اًباوج 200

 . ماحلالاو جاربسالا نم 0 ال نا وهو ةبادلا سا هنو عانتمالا (سايثلا )و سا غلباو ءابإ دشا نفف

 سملتلا ه5 ةباكم نب ةباعث نب لهذ ينبل ءافلح ةعيبض ونب ناكو
 ل ا نب ني نب كيحرومو تتح كد دانا 1

 رجلا نع ةئامثلث ءاهز (بتقلا)و .رهسو بادي نم ده نك قف ارا كاردا نع بيبح ودب

 لوقت [فنخف بكنب بيبح دازا اقوي باح يف لاله وبا ىو“. ليللا را ف لوزن ( سي رعتلا )و

 منكم اورتو اذا نورقتسي ام يا ( سرعي ام) هوقو. هلسصا ىلا هذ رتفريثك تكف يننت يف

 مدع اوكردي َّ ٌىح اًدبا نوريغيو نوزغي

 كيت ناد ل ل داع 0 ىو ال[ د0 10 يا © يا يرمي ) ()

 م ناك ةَبسح نوصيال ركل كيا 22(

 :ليق امكاذهو . مهريغ ءامدب طاتات ال ةعرك كولم ءاهنإ اف كاذ نس اذه فرعي يا 2

 ىوري (ناّيرت) لوقو . طلخت' يا طاسنت :ىوريو ردن (طاشن )و . قوم يفو قابح يف فرع انا
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5 



2000 

 كي 31 1 ايلا 3

 هبانذ 2 ضل 0 َكاَذَو
 0 : ا

 ةلدج #2 ارو نم ريذَن ك0

 موي ْضرْعَأَف 0 ف مو

 اح 0
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 | 2 يَ

 1 نسلتلا قدذالاو * هريب

 ا ها

 (م)رسجأو ىلح م يفر صني

 (لنبف نحت يتلا نه اوَبُي نإ
 و

 لدب هلعجب يا ( عيفصلاب ( هباع ناطي ) ةلوقو . نصل ةماسلا ىلا لصي ل ندللو ىرقلا ىزغ ل اً
 وهو يأ 0 ساكيو ناطي يا لالا عضوم يف ميفصلاب 0 نا زوديو. ةراعلاو حالصالا يف هئيط

 ناطي : ىو ريو ٠ ضارعلا هل جورودل سلكلاو جروصي ( سلكي)و ٠ ةراجملاب

 اهدحاو فويسلا حيفصلاو . حيفصلاك يه يتلا هايملا ىلع ينبي هنا ةانعمو . ساكيو حبفصلا 0 1

 ا نوكت هب انال ةزاعلا داراو ءاملا ركّذو . فيسلاب اًيفاص ناكاذل ءاللا هّبشي و ةيفص

 ٠ تردق نا : لوقي ةيرذتو مكمت مالكلا اذهو . ةماميلا ىلا يا (اهيلا)و . ناعنلا بطاخي (9)
 اهضعب بكري ( سدكت ) ىنممو ٠ رودت اهبيلاودو راثم اهعردزم نوكي ام بصخا امناف اهدصقاف اهيلع
 از رك كرب ناس دكتلا 0 اهريغو باودلا ربس يف لمعتسيو نارودلا يف اًضعب

 : ىوريو . هب اجرض اذا ضرالا هب سدك < لاقيو ظالغلا راصقلا يشم نم وه : يممصالا لاقو

 بالودلا ( نونا ) و . ةراثالا ةثابالاو اهعورز فضا كف ملل املا

 نا كلو . ةماميلا ةيدوا نم داو (ضرعلا)و . طشنو رثك يا ( هبابذ ند ) ىوريو (؛)

 مساو ءادّتبالاب ضرعلا عف رتو ناوالا بصنت نا كلو عوفر“ وهو هيلا ناوالا ةفاضأب ضرعلا ر م

 رك 2 5 ايذلا اذهو : لاق ةقاك لعافلاو لمفلاو سبلاو ءادحإالا نم لمجلا ىلا فاضي نامزلا
 بابذلا ن٠ لدب هنا ىلع عفتري (هريبانز ) و . هيف بصخلاب شاع يا ( ةبابذ ”يح) هلوقو . ناوالا كاذ

 وهو لوالا ريغ رخآآ سنج ىلا ةراشا (سملتملا قرزالاو ) ُهلوقو . ريبانزلا ىسي دق ضورلا بابذو
 تبلا اذج سملتملا يمس هنا لاقيو اكل ار ل ا

 0 0 دصرمل يف ىنعملاو رذْنْمْلا كرا دارا لقو فَ نب حج نب اويالن وه مر

 براحتلا تقو ءاح اذاو : لوقب . ةعسر نب 1 نم نائطب ( سمحاو يلج)و٠ ور يقئاف مح

 :لوقي امجوبا ةعيض نب سمحاو ناوخا ( يلحو ريذن ): لاله وبا لاقو . نانطبلا ناذاه يرصنب ماق

 ودعلا ىش نم ةياقو يل نونوكيو يننورصني مم
 نوكيو نارق يب م عمج مم : لاق ةناكل مف راضا ىلع هيف بصنلا ( نارق يب عمج) (9)

 مج ىضرن اناف انرئاظن ىرم انورجا : تبلا ىنعمو ءادتبالا ىلع عفرلاو رمضملا ريسفت رهاظلا لعفلا

 ةنم عانتمالاف الاو ةوسا ممم انلف هولبقو هومدتلا ناف نارق ينب ىلع اننوموست ام اوضرعاو ةودق

 لاقو .رهقلا (سب الا >و. اهيلع هركن لا ةطخلا هذه يا ( سبون نحن تلا اتاه) لوقو . بجاو
 باوجو . ةناهاو فافنتساب ُهنم تعضو اذا هشساو هركي امب ُهتيقل اذا لحرلا تسا :يلارعال | نبا

 دعب حي مل ءازملا



 5 هم

 اودحنو انآ م لإ سان مو

 نيا تالا نا
 ىنادكس

059 ِ 

 (ولنلما 2 0 0 نبومو

 0 فيس َتوْلَأ َضاَحَوْريصَق
 منْ فيك هباوأا يف ع

 (ةلاودلخ اوداه نال ااا
 و كس تعا 1 دل »و 1 : ّ

 (ه)سي اتي ام مانالا هب. فيطت
 5 ساكو عفصأب هلع نط

 سمرلاو نكئدي (سمري )و. ٠ عيرص وه لاق ةناكفوذحم ءالحا اح نك نأ رغم ه>و هعفر يفو

 ةنفدا يا ثيدحلا اذه سمرا : اولاقف نفدلا يف اوعسوت كوبف اوعسوتو ٌهنم سماورلا حايرلاو نفدلا

 كو نون هيف ديز ةايحلا نم يحأو . قلما كدلعو نيحاو انع نودو : ىوريو ١0(1(

 ملو راع كبصي مل يا ( سلما كدلجو ) ةلوقو . لحالا تقو وهو نيكل نع اع نيحآو : ىوريو

 ةنم اًقوخ راعلا لمتحت الف لاح لك ىلع كب لزان توملا نا ديري ٠ .حرمتاال كنا دري

 اًريصت ناؤ ٠ ةروهشم ةيمورلا ءابرلاو ةعذح هصقو شربالا ةعذج بحاص (ريصق) ()

 حقا يذلا وه ( شي )و ٠ انك هرآث هر را ةحاعمإ نا ىلا فنا عدج نان لفت

 ليوارسلا ناكم صيمقلا سبلي لعجخ ةوخا ةعبس هل لتقف ىّسحي ناكد ةداَزك نب نم لج وهو ةةماعتا
 ” ا اكو نس نإ نرد هلا لكك كشكل: لاف كلذ 2 زك اذان ملا كك لاواشللت

 مالكو . ضيا روهشم هشدحو هتوخا ءامدب بلط نا ىلا سانلا نع هلاك نك روش اع لفرد

 مل نم لاحب رّكَذب ذخا كلذلف راعلا مازتلا نم ءابالا ب و مطل ميد لع واد حلا
 ةانئاز اه (ةفئأ نزح اه ) : ةلوقو ٠ هثادعا نم ةيغابم كردا ّقح لاتخي ل

 هَسْيْل لاق ةناكب صن (سبلي فك) عضومو ( سبب ) هلوق نم لدب هنا ىلع ةماعت عفترا 4

 يا ثدحتو ةيور اَّلا سانلا ام : لاق ناكر دصم ريدقت يف لمفلا عم ام ( اوآر ام ) ()
 ّامإ نوكيف برشو لح الا ديز ام : كلوقكو هف ممالا رابخا نم ىوري اب وا ةدهاشملاب رابتعا
 هعولوو ةنه ايجرثكل نوكي نا لح اًماو برشو لكا وذ الا ديز ام : لاق هناك فاضل فَدَح لع

 احلا كف نانا م امو نسانلا امو  ةلوقب دي ري نأ روع :كمرشلاو لكاذلا شن هناك 2
 ناالا زمعلا امد ٠ ٠ مهثذحتو متير ةدمالا 0 زح ام دارا ٌةناكفرظلا عضوم يف اوآر ام ذئنيح نوكيو
 نيتكاسو نيمظاكه يلم اووطنيو هب اوضراف فسكلا اوماسن" يا ( اوماض

 نا لوقيف َسيِدَيو مسلط 7” ل 20(

 ( مايالا هب فيطت ) عضو هو . نيلي ال يا ( ساني اه ) ةلوقو ٠ هاهح حابتسي الو هيلا لصويال نيصخ

 لماعلاو لاخلا ىلع الا تحل ريخ دعب ريخ هنا ىلع تنْش ناو ةفصلا لع تّئش نا بصن ا

 ل ل عيفصلا| مص ىلع ناطي : ىوريو 50 علا ىوريو . فيطت هيف أ
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 / اقل 00 0 داق نمو ِفَدَق 0 1 وم 6 0 0

 10 ءاأ بابح ف يك ا ا مع و نمو

 ام ل الكب رع 12 تاَذ نومأب 1

 مو ةنس ةتافو تناكو ٠ ةتافو للا نارو>ح لامعا نم ىرصب ةندم يف سملتلا يبد

 هلاك كام .هنا هلآ 0 قحاب نا اليوط انامز يتب هنأ هنع بكا ضعب ف يورو

 ايآاطخ ةرثك ايلع اولاف تباق جاز اهلع اهلها راشافا ةمأ ىعدت رظنلا ةعبدب ةقاع ةجوز

 سلتا اهجوز َسحت تناكو ةحغرم اهموق نم الاجر اهوجوزف كلذ ىلع اهرهزكأ تال ىلا

 ريمازلا توص يمل يف عمسف هترفس نم ستلتملا م دق اهفافز ل تناك ملف ةمظع هع

 ةعما نا : ُهل لاقف 00 دلل نما د اسف حرفلا تامالع ىآرو فوذدلاو

 مالككا اذه سيلتا عمم ملف ٠ سرعلا ةليل هذهو نالنب اهلها اهِجَّوز دق سملتللا ةجوز

 ١ 5 ليعتك يك |يموسف هتحوز ىلا لوصولا راح

 سلتم اي تنا دالب ياب ٠ ةج ثداوملا» يرعش تيل أ
 : (ليوطلا نم ١ سلتا اماجاذ

 ا 2 كاد ااتْشُمتلز امو ٠ ىملعأف ةهتا اي ٍراد برق
 : لوب وهد هدنع نم جر اهجدنإ هنا ملعو هلوق سسيرعلا عع ع

 سلحمو ندر هدض 0

 د0 11 د اقل اذالا كي ىعا لبق وهف ستلتلا نعش اماو.سهذو انكر م

 0 0 كك نيلقملا رعشا نم دودعم لا بوما نيداد لج يف تيل عل

 لارا سلما رش دج ن هو 1 ل ىلا يل نا نحب لدح د نبا

 : ( ليوطلا نم ) ةلوق وهو 0
 و 0 اس م ا هل 6 3 دا هم

 (©سمري ف وسار يطلا يفاعإ ميِرَص يم ل

 - نا ىلع ربص تاذ يا ( ةميع* تاذ)و . اهراذء نمؤي قلخلا ةقدوملا ةقانلا ( نومالا ) 210(

 هاك اياكلكب وت : ىوريو ٠ .ردصلا (لككلا) 2(« كعّدلا لع ربص تاذ نوكتف

 لك "نعرم ناسنالا : لوقي . ملعت لآ يا (ّنت ملآ» حراشلا لاق () اهاكككب ىو
 را لطف ل10 ال وار كارد هلك واو لحب ا اناوا نفل ونا كنس كيت نا اًماف

 الا لل راس نا روحو .. ةحانالا اب قا م: نال نيريح ايم نشطلا» يقاعل ًاعيرصو'ةينم 1
 رك 024 /

 0 د
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 ا 0 ين
 حالا : لاقيو . يناثل كل اذاو لّوالل ادب اذا حالاو حال لاقي : دربملا سابعلا وبا لاق 1١(

 نايا هنو توريد هنم قفشا يا كلذ نم

 ضرالا يهو سيلما عج (سيلاما) و٠ اهيف حارا يو ترك 2 (تارعآ) كايا

 ءرقلا لك ككل ا تياصا فيسو برضا بوث : هل هو . هيدعتسملا

 لبلا)و كيلع رخ : ىورف 0 ايصق لاقيو . ةلذغلا : ىو ريو . م داو( ىرتشفل لق نايل

 سنالقلا كلت الف: ىوريو ٠ سرد اهدحاو يهاودلا ( نيراهدلا)و . مارحلا يا دحاو ىنةع رجملاو
 و26

 0 م كر -ىشلا تيما لاقي ٠ يدصقا يا (يأ) <(

 قارعلا يف بيصن انل قد مذا ماشلا دالب يدصقا : هتفانل

 ضغملا رظنلا كيلا رظنن يذلا (سوشالا) . (69

 اهنم ردخي دن قيرط يف دن (ةابوبلا)و . ًةدهن* ناّيرلا لبج يكلست نا : ةياور فو (5)
 سوباق شام ام : ىوريو . ماشلا نيديرت تناو قيرطلا كلذب يذخأت ال : ىنعم او . قارعلا ىلا اهبحاص

 بضع : ىوريو (7)

 ثراح اي مخرت راحاي (9)

 | سوبلا رعستسا : ىوريو (4)
 ا هاو

 0 فيعضلا وهو سويغضلا ع ( سياغضلا) 60
 كا |(



 ( ةبلعث نب سيقو ةَّييس ون: لئاو نب ركب ) ناندع ينب ٠ رع نرخ

 ه تاس وم

 . )ذلك تآمر قو فيي ا امنع 7
 ل يا "مارح : لوقي دنه نب ورع نا ةغلبو ماشلا يف سملتملا يتبو

 مرعش راتخم نم يهو اًرع وجهي سملتملا لاتف ٠ ُهّلتقال ةتادجو نألو ةّبح هنم معطي

 : (طيسلا نم)

 | ]نول رمت أبولو اولا: 2
 ١ (ةلاوسكا رنا اوفو 3 كنتي اولغاق يقاَعْح ع

 را مس

 ١ (ةلٌسيباَلَخ نيد ل نار 1 (0) نَّضَحْنِم ذوللأبْن :مو فالعل ا نإ

 ] (م[سياكلا مََقلأ ركن ”لفلَو )لت َلَع رركل ا لاه ارد

 (ةلنعاََقلأ لْزبلَا هب ترق م ا د انك

 هاند

 ظ (١٠)سيقاولأ اكوا نما دب قسم ليو اهي ي رسول

 - رم ل 0 6 0 5 1 كار

 رذحت فيك يا. رهدلا نع ةرابع (اه )و. ةنم هل دب ال رعا نم عنتي نم برضي لثم نس ( 1١

 توملا لبنه ىلا ةايحلا دروم نم كب ريسي رهظلا لاح يف ٌهنم تناو رهدلا حاج

 ىوثآو ىوث : لاقت ةماثالا ( ءاوثلا) و ٠ كرد هلل: ىوريؤ٠ 0 (مكما هلل) ُهلوق ١(

 : متاح وبا لاق . ' كلان ا و ىوريو ٠ . فيعصت ودو نع تدنغا:ىوريو (#)

 لاف ١ كن اع مويا: انعام نأش ثينغا : ثافف يلع تفحصتف يمصالا ىلع تاياالا هذه تأرق
 مكس مويلا اوئغاف : لق : يعمصالا

 كلل نمارس اقركشو: هاك اوديلاوا برملا سارم يف اوهمهتساو : ىو ساو (98)

 هلل دهن ليج (نضح)) ٠ ٠ نضح نم درا ,هو اًقالع ّنا : ىوريو (8)

 ا ىأر نما دا : للا قو ٠ ةعيحان

 ةماقتسا ريغ ىلع اًثرفتم 000 ا رالخلا)» ١(

 : اًضيا ىوريو .ةسّخم لزب ىلع لاحرلا اوذش : ىوريو . لاحرلا هو رو رك عج (راوكألا) 20
 بوكر ةلذلا هو ةبلبع لزب ىلع

 3 0 عمج (سياكلا ١ و . هركني ميضلاو : ا

 قرطي يذلا ( قرطلا ) (0 ديدشلا ظياغلا وهو (ساغنقا عج (سعانقلا) 9١(

 .ءوده دعبو ليللا ن ف ةالعا دمر ليللا نم ٍءده دعت هتنئا : لا مرا كا

 0 ٠ لتعلا ةيهاذ احناكيا (99) سيقاونلا اهتقاس :ىوريو يأ
 1 / ١ 0 _ رممهه



 ْنَلْمآ مدا (هااَتيق َنأكو (ةااَهظ ”جاوفلا جمد ؛انجو ع 2

 هام ت5 َد 0-2 ا 27 د هو -ِ

 (0) رمل ابلسأ متع ىَتني هنا كل انا ال ةمحصا 17 قلا
 < ه2 .,: 2

 1نِم تاكل يق ذا )لطلب تينم دك يفآ ْتْمِلََو

 نسمح لق هلا بسإ اراع واح تك هلت سو

1 

 8 يِرإِجَو يدب اورتوو نا م ام ىلا رو

 رع مانا كنا“ ةعاسبا (ةلردلعلما دبل نا كتكت
 ةفقاع ركذي لاقف ةقرط لثق نيريلا يف دنه نب ورحت لماع ن نا سيلتا غلب م

 : ( ليوطلا نم ) ةرما ةقرط نامضع

 610) هُبقاَوَع يوَقلأ رمآ 0 اَعاَو َداَعَرَأ قال اه ناصع
 8 م هد

 (١1)ِيئاَهْنِم فولسأ مس 0 (١1)ىَدَرلأ هلا َلعاَلومَح مص

 0 ل 0

 2 همهم بينهم

 هلخر تحناو ::ىوريو .(9)

 ةقانلا (سمرعاا) و . ضعبب اهضعب لخود يتلا ( ةلخادملا)و . ةيلصلا ةقانلا ١ سلال 53
 5 سمرع مسانملا ةرّمحم انجو : ىوريو . اهتبالصل ةرئصلاب تهبش ةديدشلا

 ضرملا ديدش يا ضرملا زازعم نالفو . ةبلصلا يو زازع ضررا : انو دّدشت نر هيف

 اهتيقنو اهتيفن : ىوريو كيل اهممل جاومملا خبط ا”ةناريع: ىوربو (+)

 ءابحلا نم : ىوريو . ةيهادلا (سرقنلا) : يلارعالا نبا لات (5)

 رمخلا لايكم (لطانلا» و ناطيشلا لّقو ةيهادلا (لطيتلا) 20900

 هيت الو كا 6

 نئاح كنا دبملا نب ةقيرطآ: ىوريو (9)
 لهاملا ( يوغلا) و . يوغلا سا نم نيكي ىو ريو ءاذاشر فال: عود 60

 ىدرلا ةلاَخ لم : اضيا يرسل ةلاخلا ليقو, ةيرخلا (هلآلا» (59)
 فوملا عجن جي : ىوريو . ا 0

| ! 
 أ 1 ا هر 6 2 0 ه يدل 0 2 262

 0 را ةحابم نع ١١( ه روك تجنو هتفححص قبلا

 نس لا دشن ذو ؟ («)انهمل زرعت تركاخ ع



 لو نم ناك رازت نب ةعببر نب ة هباَض ينب دحأ 0

 : هلوقل هب 0 سملنملاو . ةيناثلا ةقيطلا ءارعش نم ٌدعيو نيرجلا لها ءارعش ءا

 0 قرزالاو , هريباتز باب نط ضرعلا ناوا اًذهْف

 نم كلذ لصاو ٍهريغ نم 0 املط اذا ةجاحلا اكل نم را سلتا » ظ

 لا ل زقك] دشلا شح نساك ناو ( 211 سلا |

 كك يتلا سمللتملا ةفيحح ىسنت ة هيلاو ٠ امهّلتق دارا قح هادانو دنه نب ورحت ىلا ةفرط

 دحا تنوريلب نع نانويلا ةهلآ خيرات يفل ءاج دقو ةقرط ةجرت يف اهركذ يم دقو لشلا
 رم اح فذ ةفيعصلا نومضع سملتملا ملع 0 ةاكللا هذه همشي ام ء ءامدقلا لاطبا |

 ٠ ليوطلا نم) لاقو ةريخل ( :

 0)لَلَصُم يأ لكلا كاكا © ذاك كج نم ملأ يف اب تدع دك

 اا1 1 لق راثأ (ي لوحي اهدادم تار. اهب تيِضَد
 : ( لماككا نم ) لاقو ىراصتلا ةننح لأ كولع قلو ماشلا ىلا بره ُ

 اهاَتلا هلغت ىتح دازلأو هلحر ففي يب ةفيصلا قلا م اك ىو ١ تسرع | 20 سوار 22 هر 1 كا
 (لماككا نم) احن نيح لاقو ُةنم رفسلل ّدبال امو لّمثال ا 0100 دارا
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 سالك ادي مهتدصَق 59

 يف سمر 1

 011 هاج رادع اكو 6

 :تبلا ىو ريو : هترطنق مما ليقو ةريملا رهنل ملع مسا رفاك 0(

 للْضُم طق لك ينفا كلذك رفكن طب نم ينثلاب اهتيقلاو
 لكم دف كرس كادكا يال تناك ثييح نم اهتيقلاو ا

 لاودج لك ف ثول اهلع لوي اهشارا اك ءاملاب اهل تصر :٠" ةياور فو (7)

 لودج لكيف ٌرايتلا هب هب لوح اهرادم ثنار ام ا تضر هاك

 هئابحح : ىوريو ١<( اربخ : ىوريو .(0)



2000 2 2 
 هنو لسع تشد يي مومج مجي

 9 مدنف شقرملا هدممت ٍبنذل هبلع ريغتف قنص 4 ناكو هلوق هلا نسحستلو

 ليوا ع ) ان ايلطق صا لع ضن

 اع هلاَعاَل هِنَلَع ْبَضْنيَو كلَ مرضي ولأ وذ أَ امم
 0 ةرمأ سان 0 55 2 0

 همك () مذخي < نآ لا

 2 ”هاخلا يَ دقو جاو 2-0 تيك م نمأ

 ال تا نا مول لو كسك قطا, هنا تا كلذ
 - ا

 0 صو ل ص نأ قرح لا 3 5 23-

 دج م 0 سوح رعصالا شقرا قف

 طوطخم يدق رعش باكو يناغالاو يلاديملا لاثما بانك نم ةججرتلا هذه انرصتخا +

 ا فيض وهو مدخي: ةياور فو (70 رغب :ىوريو 0

 مايا



 ( ةبلمث نب سيقو ةَعيبص ونب : لئاو نب ركب ) ناندع يب
 ( م07 ) رغصالا يقرا

 ا رغصالا مع ربكألا نقرملاو ةعينض ني. كلام نب دعس نب نايفس نب ةعيبد وه

 اا اذا للا ءاريش نم دن لهل نم: روهشم عاشت وهو خدنعلا نبأ ةفرط مع رغصالاو

 0 مهنسسحاو ًاهحنويساتلا لمجأ ناكو . نيمِقرملا ركشا رتضالا شقرملاو

 ناك هنا هع ةجرت يف زم دقو . مرعش يف اهكذ ن ه رثكأ دقو رذنملا كلملا تنب ةمطاش

 | لوقو هلا قرافال ةعبزت لقرلا كك نيس ال ا

 اا ان اتبرتلا تاره ن رم دعت ةديصق يهد وق مرعش عيدب نمو رعشلا اهف

 اوُحوَرتَو هلها مام نِم ادع ْمَقْسَت كنب هاَمِراَد مس نبا

 جلو ذو يلا صارخ دق 2 الع ءاطل نحب يح
 هو

 00 لقا لحرو 1 حوطملا لاَ نالؤكتأب نمآ

 ارضوت ذالبلاو يلْخر 4 اذا ينعارق لاش تينا ف

 حرت َكِبَلَي ناعما 0 06

 ص ل 3 ذا
 هناد 6. صر ج7 39 -_- ه ج< 5 د 32ه

 ََى عمدلا ردحت ذا 9  يِدِجَوَو 6 حيرت تأت دقو تاوف

 و سدر ي 3 2 م هس

 1 بزش 1 أتيح ا لس ا فاصيب 0

 5005 'فرسا نزك تنك 1 1 :

 هممدهمد م ها مو

 ارو ضمب وول ضب 0

 و < ءه<

 53 دش 72 تت اذ 5



 3 حا زا
 رشب رت ايا قلل تلق «رفاولا ن 0 ً

 00 هج تسلط د

 مف 1م مهنا 1

 1 اهيل
 دأب

 0 هسا

 ىلغت دش

 1 تل ع

 5 مراوسص مهب

 ند نحب 0

 1 ذآ 1

 أثصح هاخاو النعم رداع

 | ةاذو تناكو

2000 2 

 يضماعتلا 0 جم ادع 35

 (١)ضاَصتلأ ا قد

 ضال هاملت نال اهالج

 ضال ١ هكا
 ضابتنأ يذب 0 ها ع

 ا را

 امف انمزتلاو ةرهاقلاب ة ةيوندخلا ا ةمكا نم ةيطخ ةن نع ةجنلا هذه انذخا دع

 اًمهاتدجو رتارذش ضعب اهلا انفضاو . نآلا ىلا عبط ملرتا اهنال نكما ام لصالا ةاعارم

 رهاط يلا نبال مواغنملاو روثنملا 0 دربملل لماككاك ءابدالا بنك يف

 رع م

4 0 
 2 و



 ( ةلعت ةيلمث نب سيق ةَميس ونب : : لئاو نب ركب ) ناندع يب ءا 06 اضن

20 

 1 راسل ص ىْضاَو س امسح نبأ 0

 : ا اضا تااقو

0 

 ارافث داثثلا عم ءاّملأ دنع [هَداَرَم حابصأأ هسا تم

 0 هس اعلا عاوص 0 علل

 اراث كيانسلا ص 07 اوربص لاو ةَّبْيَلَص نم َسِراَوَقْتآَرَو

 ارا ِرفاَمْل قاح يف ندقوب ع ماظعلا رع ماكي

 3 طاطا 9 6و. در

 ا (1)تاريلا يف تاَجْلأ أل ؟ نمو تارّمَملا يف لالطأ مهَذالا
 ا

3 

26 7 3 6 0 

 هيو 1 هد

 هّْذو همر

 ْ ها 0 هتاقاجي شحولا ناك

 0 51 هدك ِتْوَ آب هم موكل م لل لل 0

 (ةلزورملا ىع 1ك نَظ 0 0 ذا وتلا املك
 ه - 5-8

 ريشتلاب هبا ىلع يِولب هباّحأ منك ْدَقَو 31

 فايضالا اهيف معطي ةبدجلا نونسلا ( تارجمتلا) (1)

 تارقشلا ةدحاو نامعنلا قئاقش ( رقشلا )*( ١)

 دعر توص هب ينعي ( شجا)و عقوملا ديعب ( بزاع رطم )او تانسلا انهه ( ثسعلا) )0( 

 داوسلا ىلا برضي (ىوحا)و ةحبلا (ةشملا)و

 ظيغ ( لبع)و هًئاوق (هاوش)و طاشنل) ( ةعملا )و ةرعشلا ريصق سرف (درجآ) (+)
 ) )8١ماعنلا ضي ينعي (ضيبلا» 04

 محلا( يملالا»و دربلا دي يذلا ( رورقلا )و مهداز لق يآ اولمرا اذا ا هرحش يآ (5)

 رارقلا نء ال ةرقلا نم رورقلا : ىوريو . نظلا



 3 ا مم ع 01 ع 2

 ل ةموخب نويراضلا

 ملأ يِوَذَو مهران 0 نوط الو

 هذآ ا 0-0 26

 ماريغلا ى 0 0 ودي لا

 (ةلرجتزلاو د ا تأ نم طن

5 

 (ه) رمل كيبل "ا

 ب أ تكلم اذ اَذاَف

 ( رفاولا نم 3 اًرشب يفت كلذ ىف ايا خلا ت لاق

 باتكلا يف اًنح#لاك موي - 100 00
7 2-007 20 2 2 

 هم داس را 06 20 3 ”7

 (7) بار شنم رودص تعقن دقو نيف ينب سوور تءعطق دمف

 :ىوريؤ٠ نر رش ا م ةموح (ةموملا) 220

 نيئعاطلاو نيبراضلاو نونعاطلاو نوبراضا)

 ينعا ديرتو حدملا ىلع ةبصتت اخاف ةنم قش تبصن اذا هلك اذهو . نيطلاخلاو :ىوريو ()

 نونعاطلا مو راق كك اعل بوصنم دعب نم ايش تعفر اذاو نيبطلا ركّذاو نيطلاخلا

 ضورعلا مارتلا نع تجر لف نس اعافت هنزو مراضنب املوقو نوبطلا مو نيلزانلا ينعآو

 ىلوالا

 .شحافلا قطنملا وهو رهقلاب 'اوقطني نا نع اًضعب مهضعب ظعب ٠ بارشلا اورذي نا يآ(.
 اورجارثي : ىوري

 . مهفي داكي ال يذلا ( طغللا)و . مهتاوصآ تطلتخا يمال اوكر اذاف ريثكم لا 0
 لينا رجز هب نعت ىجرلاو . هب تحك اذا هن: تدنا : لاقي ٠ تيوصلا دنا

 ا ظافلالا يف شحن ىلا اوجرخي مل امج اوّرسف مهليخ تهتنا اذا ما ديرت (9)

 ريلاو تارهملا طبر يف ةاممم ريغ يف اورخافتو

 نوملاو ةرمم عمج تارهملا و . هيحاص ىلع مهنم دحا ليم الو ضع ىلع 7 خشب مهنا ديرت

 ريئاندلاو مهاردلا زنكح ديرت رانيدلاو مهاردلا زن ١ كلودك# يكل 2

 :لاقيو . يئانث عطقنا يربق ينتج اذاف تومآ نآ ىلإ تنبح ام مهلع ييثأ يآ ( يناثاذه) (5)

 يرعشو مهيلع يئانث يقب يربق ينج اذا يفنا تدارآ لب

 د ناكو دسا ينب نم ( نيعق وس )و. كاسل : دودسلا لكك فواف 0



 ل 0ع 1
 تاو 0 هم ومع

 - و م هس اس تا

 3 0 لا همم ب 2

 و 0 11

 0 لا 7 نم ناد

 00 اذا كدا قادت

 راسم ا

 7-5-3 هذ

 ِء 3 قى

 ار ل تا نرد
 3 3 20 7 0 لأم 0

 ل 0

 - ا 2

 )١( قدص الو توع

 0 هيو هع ل

 2 9 خرم وو

 .قبحرلا مهساكب اومسو اوبح
 "داع نم يل ْغاَسنب امه اًهوُبعْواَو 0 مه 7 ِ 0 2 كيقص 55

 جام دا ه1

 2 ٍضيبَو
 5 1 - 3 ارح . داع

 رشم! ْباَصْم نهرودف عاضا

 ندعق دق

 - سوو

 مه نين بوق نلعب ال

 كررعم لكي َنولِزاَلا

 ا 1 2 كيد ةَنفطو 2 8ع 0

 : ( لماككا نم بالق موي يف عم لثق نمو ارشب رت اضيا قنرخلا تلاقو
 هاو

 مال ا هاد 0

 (هلرزألا دَقاَعَم َنيبيَطلاَو

 هلع كير اذإ سلا لع تي |: لاف: نرطا ( ىسالا) (1)

 تاع ( ترتو ) قولملا ىدل ناك توملا ام اذا : ىوريو 2(

 رخآلا لاق

 اك اذهو قاركءالاب تلام دق يتلا عوذملاب هلو رح لها نم عربص نم ت تك

 افلا ءاف صاع اهاتا ليم مارس ناك يبوق 1

 نا ىلع لدي ضيا اذهو . دسا يب نم يه ( ةبلاو ١ وردق ( مهل 0 2(

 م اك ل (اتئاقورز) رتخالا ني ةلفنإ نب دلإخ نود هلثت ىدل)وم ئلاولا سنتقملا

 أ

 )نب هلم

 فورعملاب قري يذلا داوملا (قرهلا) (5)

 نملاجر نم دقف نم ىلع تيكبي ام ةرثكك يا١ (1)
 ةيدصملا نم ( باصملاو ) نيتنبلا نيذه يف توقا (10)

 لكك نينا 5 ىقيبال

 فايضالل امورغ# ممنال رزملا ةقآ مو مسلاك مهئادعال م يا (ه)

 نولزانلاو نيببطلاو نيلزانلا : ىوريو . رازا عج (رزالا ) و . ءافعا مما ديرت (5



 ا افا نط 05 لس 1 1 امن ارعازتال الأ

 ُهواَتَمُف هيلع اوعجرف . ةعم | 0 او ةنلتقنلف هلا اوهجرا ١ هيف نم هلأ اوذخ : مهنهاك لاف

 ىلتقلا نوبلسي مه اغيبف (لاق) .ةثالثلا هونب ةعم لتقو دثرم ونب ةعم لتقو ةباكحا اومزهو

 نهاك لاقف ٠ ليتق اهتالكو دسا ينب نم لجر ىلع سبق ينب نم الجر دسا ونب تأر ذا

 اًرشب لتق يذلا ناكو : ورم وبا لاق ٠ مكوبلغ آلا مويلا اذه دعب نم مككرقلي ال : دسا ْي

 رتشالا نبا ةلضن نب ديعس نب رارملا لاقو ٠ عنف نب ناوعج نب رتشالا نب ةضن نب دلاخ
 :كلذب ردقو اًرشب لفف ةضن نب كلاخ هد نأ كدب

 اعوقو (1)ةكرت ريطلا هيلع ارشب 3 كراتلا نبا انا

 اعومدلا تقرهاو ةحتاوف ليلي تّنَعَب ًةنعط هاشح
 (5)اعيرصالامتحم مورلا بنجم وفهمت ليثلو اققرع رداغو

 قادصت فو. ةبلاو ىب دحا سدتقلا نب ةليع رشي لتق انا: يدسالا سهرعوبا لاقو

 ” ليرطلا نموت كا رضي اعدل رت قئرتلا لوقت كلذ
 ملا ا ا

 لاو ا دا و مهءامد تاحتسأ نصا يني نإ

 (م) 000 2 6 ماتسلأ و 0 تلا م مه

 ا : ماس صد رع سد 0 0

 (اْدبت انه نم هقالا نا ىسع هّنكحب هع 1 نانسلا هاوي ةلايمع

 نب كلام نب دعس نب نايفس تل قنرخا يه لابو ءارشب يرن قنرخلا تلاقو

 ( رفاولا نم) ةملعت نب سق نب ةعيض

 نويوتغلا هاوز ازكمو . هرت: يور ل

 رسأف .قثموي سشب عم ناك لئاو نب ركب تاداس نم لج (قفرعو) كرت (رداغ) (؟)
 روس( 5 عضوم ( مورلاو » يرجلا يف عمت ( وفججتو ) ريعب ةئاعالثب هنن ىدخاف

 اج ديصي يتلا كئاضلا هلال نإ در
 يآ ( ماسلا اوبجو) اولصأتسا ( اوبعواو )يلاعلا ( مثالاو ( هوعطق ( فنالا اوعدج) هيف

 ل نم فورعم ةناكمو قنعلاو ماها نيب ( براغلاو ) رهظلا نع هورشق ( ئوحتلاو ) هوعطق
 هايا مهلتقي ا واو اذه اولعف مهلا 0 ركل را لكك [زه كلل 2و

 (نانسللا هاب 8٠) اًرشب لتق يذلا وه هنا بهرم وبا كذا يذلا نستقملا نبا ةليمت ىعت 6
 ١ نانسلاب ل



 0 ا

 0 راو نكس 2 2100-7
 ا 5 5 5 0 دع

 | اهاَرْذ نم ذاب مثلأ ىلع ”رشب كوباو دئرم كل ىب

 : (رفاولا نم ) هدرط دنه نب ورحم ةريمل كلم ناكو دئْرَم نب درع يف اهو
 أ ه جد 520 3-2652 ه1+ ها

 أ اَماَذ هاَنْمَلأ م دقو ٍدنه نب ورع غلبم ن ل

 [َماَعَم م ا قدِصٍضرا ناجحا اك

 00 ديما نحا ١ يأ هك تا 3
 امالع ىرس ام َلَكَو طق لبلب هنازآو اهيِلَول

 انلالرو فااطتلا كيلو تلواوتماطقلا ىلا
 ناكو ٠ بالك موي دسا ونب لتقل ورع نب رشب اهجوز ءاثر يف قزف رعش رثكاو

 ينب دحا لشالا هللا دبع نب ورمع ةعمو ازغ ورمع نب رع نأ مويلا اذه ثيدح نم

 نيشدجو نيتبارب ناسيئر حي نا ةدئاسملاو ) نيدناستم ةملمت نب سبق نب ةعيدُص نب دعس
 ىعدي لشالا هللا دبع ناكذ ( نيشيلل ىلع مسق اوباصا امن امم نوريغيو دحاو ناكم يف
 ينب دّيس ورم نب رشب ناكو بال هل لاق لبج بنج ىلا دسأ ونب ناكو فككا اذ
 رفظف دسا ينب نم سان ةعمو ةَمصْعَص نب سماع ينب ازنف ةوخنو ربك اذ الاجر ناكو درت

 يف ضرأ يف جر ىتح بالُق نم [د ايلف٠ اعجار فرصناو يبسلاو معلا رم هيدي المو

 اذه ءارو نا هب مهل لقال ال مهضّرتو ساسنلاب فمنتت نا د را : ورع هل لاق مت

 . لبقي نأ ىلذ : مهنع لودعلا يف هللا هدشانف» مهنم تقل نم يلابأ اما لاق. دسا ينب لبإل

 ةعض نب دسأ ينب نم ةعم ن نمي لاف ةماولا ىلا يعم نمي لئام ين : هللا دنع نب در لاق

 ٍ سان ةعمو انامجش اناسرف اوتاكو هل نيني ةثلث ةعمر ةبلمت نب سبق ينب يف جرخو ةماهلا ىلا

 ١ ةدحاو اةهيص مهدت ىاكلا يل موي لك ف يجن باقع تناكو ٠ مميت هز ين

 ْ 017 ادق جس كسأ وبب مللت ملف . ةدراب ةينغب ؟رشنت اها : دسأ ينب نهاكل اتق ٠ عفترب مث

 : لاق باعث نب حون ينربخاو : ورع وبا لاق٠ ٠ مهيبسو ىماع ينب معن نم هيدي الم دق رشب

 : ورمع نب رشبب لاف ٠ لاتق ريغ نم نيمز نم اوطحلا دسا ينب ىلع ىشب مجم ْ

 ريثكلا (ماهللا )و ٠ اهيلق ( امنانج ) 01

 امانل اليل اطقلا كرت ولو : ىوريو (9)



 يكول 0 ةفر اما ف ل 1

 ةادحلا ةفرط تخا نرخ

 نب كلام نب دعس نب ناين ةبأأ لقو كلام نب نانه ىلإ ل تنب قرا يه

 بنه نب طساق نب لئاد نب ركب نب يلع نإ بعص نب ةباكع نب ةبلم نب سق نب ةعيدض

 تخا يهو٠ نانبع نب غم نراز نب همي ني دسك 1-2 يمد نب ىصفا نبا

 كتي كثرع نب ورم نب شن اهح درت جاوزلا نس قئزلل تغلب الو. ةدرو امهعاو هال ةقّرط

 ٠ ءالعلا نب ورك وبا ةعمج ريغص رعس ناويد اهل ةعوبطم ةرعاش قرا تناكو ٠ ٠ دسأ ينب

 ةفرط مع نسيت ا م ل ني ا ما

 ورحمت دنع 1 0 م 30 0 0 00 00

 تا 0 تاب را تحسم الا
 كورلا تنطخل (؟ااولآس زو اند نيكذوأل ١ اود مه
 : ( ليوطلا نم ١ هيت تلق رك اهخا توم اب م

 امص اًدَس ىوتسأ ان الف ل َنيِرْفعَو اسهل انددع

 (ةلاتقالو دلال يسري لع هذيان طنطا ل دب ان ١"
 1 : ( ليوطلا ن .) ورح دبعو بشت تلاقد

 ردي و ِردَق اع ف هيص او هب هاطاشادق ورع دْبَعَر

 ِ الو كلاكز اه" اةتقمو 055 نبات نأ دي

 ير رجنع لع يِولَ ع تأشآو هيد جرف يف َكالَوَم ا

 : ( رفاولا ن نم ) قال تلاق ورم دبع تام من

 م 2 ا 000

 اَهاَنَب نأ قارعلأ ٍتَيلخو ورع دبع كولا َكلعالا

3 

 كولاس ول تدارأ (9) كر ل 00

 (محتلا )و٠ ريغصلا (ديلولا) (<) نيرحبلا نم هعوجر يآ ( هبايا) ()
 لك: ىوريو (9) اًمحلناف باش ع نيآر : زحارلا لاق . ريبكلا نيسملا 7 5 ع ||

|| 



4 
 1 ( ةبلمث نب سبقو ةعبص ونب : لئاو نيركب ) ناندع ينب ءارعش مع. 1 2ث

 ا 0 ا دقو
 ه1 و

2 - - 

 + ير 1 8000 وك رمو لو | ١

 يزيربتلا بيطخل حورشلا نو هيلع ءاج ام عم اود رطب ةرصتخا #
 كلذ ريغو ةسايللو يريمدلل ىربككا ناويلل ةريسو ”ىشيرشلاو يلاديملا لاثما نعو زوزلاو

 ةيبوروالا خيراوتلا ةعجارع عم ةقرفنملا راثالا نم

 1١ كك * ي



 عاق ةف

- 

 ضم هالو طم تنك هع كلاقأ ىلا "تضل دنع تعا
 هيد 0 2 1 ل ص 9 0 0 5 1

 نس امصلاو ركّشملا لها مدد 5

 ضررعلا نو ضرع كيني ال كانه زاك كين كبس
 ا الو 1 ا لا اَنصلأَو ِرثَتْلأِ ع لَو

 ضحبا نع همرتح دعس نب فوعو هراذ وج ف يدم ل

 ضف رلآ نم لمت ام الخ ٍردعلا لع ادرحو اع تولأ ينادروآ اه ٠

 : ( طيسلا ن 5 هزلغ دي 0

22- 5: 0 2 

 0 2 و ل

 8 2 اذا 3 ةحدب هلئاَق تأ 2 ناو

 : ( لماككا ن .) ةئنلاركذب لاقو

 ملع هدعب ئ 1 دش 7 َسِنلَو يلا لوشتو

 مدعلأ و 5 د واش وه“ ءاَاأ ا

 0 هده تور رع 0

 عا هدد ا ا

0 205 

 قرب الو مولكل أ وادو يضلل و ا كفو

 :6غ ليوطلا ا وهو ةلوقو

 - _ِِ_ - ص 3 7 7 -

 ارصانو ازيزع ازع هل اوناكل لاو هنأ ك0

 "لا

 اك 1 _ عيياو 0 َساَدلَأ طلاَخ



 ( ةبلعث نب سيقو ةييس ون ١ : لئاو نب ركب ) ناندع ينب ٠ ري ملم

 عراب ف 00 00 30

 ةَريغم َلاَر 7 ام ليخ تالءر

 اكلم ةرخال : املا ولخ

 تاّنثلأ لع قأع نم نرطم

 : وعلا اا فورص كذب اضيا لاقو

 ها ا

0 
 هه

 0 1 تن اذ ا

 هم و

 رشلا ىَر ري يف و

 59 لإ مانألا ام مدلل

 5 هاا ا

 ---9 «ة عاش

 هل ا
2 2 

 ا ١ َلاَط ناو دخت

 ٍُك 1

 1 .) رتغي لاقو

 هناك يف ةاردِلا كلم
 تن و 0 0 » يس

 ركب ث ا ملكت دفلو

 د ديمو
 ىهمو 539 ساه صر ية

 دمت ةنلأ لع ف كو
 2062 هام هوس

5 || 6 1. 2000 

 ىلا ١ كنت مو
 موق 0

 ل كودع

 ل ريع اند ف ناك ناو

 1 ا لاا
 2 يل

 دوزتف أهثو رعم نم ا 7
 هن لس

 18 و نب هم هرصد

 هاسول و  ةهسموت

 رفتعي 4 كهل م اَذاَو

 رغب ذآلا يف هول اوضاَو
 : ( ليوطلا نم ) دنه نب ورع نحلا يف ىطاخي هلو

 يس يع خت و ه4 9

 ىلا دير ناك ردم ال
 كي دما تنم تتم | 0

 سس هد هلم و2

 اها خل
7 

 يضرعالو لاَ 00 مكاصعا و

 ١) د ف ّءلأ عب تا ان

 ( : مهلوقك اذهو . توافت اهني نيرشلا روبظ دنع برضي 'لثم اذه : قاديلا لاق 00



 ان 0

 1ك اَنب ناد 2.

5 

 0 م ماعز يذ

 ١ 0 ا

 هوس 0 0000

 همهف هتبك تيلأو

 2-52 - هاو 19-2

 همدق قائم يدهت ثدح

 يف ةلوق كلذ ن ميدقلا رعشلاب نضي نم اهعجتايإ ءابدالا بنكيف ةقرطل يورو
 :( ليوطلا نم ) رهدلا فورص

 9520025 -- 2 نسا هسرج

 هلاعاو اًَدْلَم اَرْهَد ل ا

 عسا 2 3 0

 تو

 اهنوطخ لت ٌباَْسأ بعصالَو
 ««اياحتا رتل وذ سلا ذإ

 هعمج ٌشعلاَو فلل هجوي م

 :( ليوطلا نم ) ضيا لاقو

 ل د ا ا ا

 0 نك ) 5

 ا لس ا



 ( ةلمث نب سدقو ةعسض ون : لئاو نب ركب ) ناندع ىنب ءارعش . س١0 5 2 5 0 1 . 5 ْ 0

 0 لكيم داموا . كيلا ع

 |[ مزال باوبالا تصاون منيِج مراكملل كباب تحب“

 : (لماككا نم ) مدعواف هاجن هنا غلب نيح دنه نب. ورع ىلا رذتعي لاقو
 م 2 و ع ار ع7 110 12 ا 3
 ظ 62 نيندب 2 كاضن ماالاو كنتوج [ه كدحو يا

 ا * ا تا تل نسوا | "سل 2 | كم2 هاا
 ١

 كال نا م
 مذولا ةدمبع نود صاو كشرح ذا كاذب تممه و

 ملكلأ اني روف ردعا و تردك نا كب اَمِع ىثخأ

 : ( ديدملا نم ) ضنا لاقو

5 

00 1 0 
1 

01 5 
3 

0 
 ص11 ا
1-0 2 6 

11 

 1 (1١

 حاب
0 

7 5 3 

 هد 3 9-5 هذآ 3ث ءاس و ه2 أ < َى

 هكر قار ىف + ىرجو هيأ لوسلا يدعي تيعل
 20 02 -_ِ 3 نيالا ل

 همكحت رمف ههانتق فنا شعم نشكل اك

 25--_ 1 د 00 هسا 2219 هاكماو

 ةنكأأ" ةمعد 0 كك 2 ل
 رس 3 2 هد 00 - 1 ١

 همرا مم سفتلا عبطا قل هب تعفو ممر ىساج
 هولا هه سهر م 0 0 -

 همزح ترف رس ءامال اك 3 ماعنلا ا ىرا ال

 .ه عم دع - 2 37 هش 2 2 5-_

 همدع 6 رص ل مكر ذا نوركذدت

 0 272 - كل 2 ع 2 شا 1 2 :

 همرطصن ح ام اذإف 3 فطن لحن مثلا

 تر لا لس 00 1 7 - 00 5 - خه

 دا 5 ءأ



 رس

 ْن نزرع قو

 مم ىوعدي يعاّذلأ 0

 مجآلا سرع نيب 0 دع 8 لركو ٍِ

 00 وذ الإ 0 اسوهورْكم لع ليلا مشا

 انك ناشلا تكش فاه اكرم لاطبالا ردن

 ةنس ةموق باصا ناكو يفنمل ةملس نب ةداتق حدع ةلوق كلذ نف ليلق حيدم ةقرطاو
 : ( لماكلا نم ) ةفرط لاتف هل لذبف 'هوتااذ

 صم داع الغ ىو ِداوْقلأ فِرَس ارمأ نا

 00 ىّتْعاَو يدانأ م ِرَصَقلاَن د ىوككا ”رأاآو

 َ ر اهتفصي تدص ذا ملأ لكان بِما

 :5 "هان" 1ع هنأ لكحل اذ راو
 ع عا ةقحوم ضيرعلا م لجل لحم ( © كن دو

 ملا بقاع بألا مكأ متنا 5 كيس

 نشل لجاعو تاون همم هلئاس 0-1 داك

 عا
0 

 5 د ا ل

 تكاك ذا ةرقكأل كتدمح ىلإ

0 4 
 من : ةياور يفو () مجللا يرفت مث: ىوريو )١(.

 ْ 7 ك0 ِ - :
 درتو : اضيا ىو ريو . كنع دصتو : ةياور يو اة سل



3 11 ١ 
 'ّ ( ةبلعث نب سبقو ةعبْبد ونب: لئاو نب ركب ) ناندغ ينب ءارعش ان

 ا لك الو باذكال يأ تب + 0 ل م كا

 لب الآ تاركلا نب ٠ يبي الآ كا هوْنأ تبرع يتاالآ

 لِي الو باجي 00 1 َكْندَعَت ل ينفرعأ اذ

 ركب يب دابع نب ثراملا رءا امل ممللا قالحتب فورعملا مويلا وهو ةّضق موي يف لاقد

6 

0 

 1 يذل

 (؟)اهقوشا نَع

 ميلص ِسأَب ساّنلُأ ردح

 ىلا هلا, لحي لماك

 رع ل مر
 هلام اَنِف 8 5

 اناعمشم ف 0 0

 ايِلَع يف نهال َعَر
 لئاو يبا مني او

 اك طا ب تا

 اياد يح دانا نع نع

 : 1 [َسر آَهاَر تاما
 0 فل

 زازخب : ىوربيو (١0(

 معنلا جامدا: ةناور ينو مة

 5 أ موطرخو رك ا

 : ( لمرلا م نيا اذه 0 دا

5 0 58 0 

 مولا يف ا 9 مزاح

 هه

 مخ 0 -_

 مع نبأو راو يك

 0 رماوسسو و
 ُمَرَتلا الط بتل 6

 ْمَرْطأَك انف َنِْلأ م

 © سس

 .ه 2 3

 أ يبارْص بلشت ينبو
 أ يفو رعم هجولا يدا

1 2 

 أ تايم تايِرَضلأ ف

 مذأ وأنا لع تاجَوْمأ

 مهلا : ا
 اهرافشا نع: ىوريو (*)



 ١ نسمالا اهل ياو" نراك هك لا ا - ع مه د م - 2
 - ا مل 3 1012 لسه سا سا لسا 0 2 0

 1 ل خنق نطأ نم الكل لارا رام اذ نم
 ع ه- - اع دع هل سد

 0 هيا ِراَوِص ِء يلإو امك ىلا ىَراَذَعْتاَجَو
7 311-- 

 ا قهرا 7 م ةرخ نبال ا 0

 د ىكلا 5 هو

2 

 فردت ءالأب نيعلاو اَمْدَهَأَو >8 00 م
 2 27 ناو نو

 فعزم وهو ا طب 1 ع مزاح يف 2 دز

 * هلو نو "تام دوم عقر كرت تك راك طاح لاقو

 نأ وسم

 كود 6 يل زاد ترالآ ا دالبلا 5 يريس ريعت

 كلاه 6 ال هبح قوس اد واج بشل ىف ورم سلو

 ِكلاَمُو يح نم رك ا ل ا موي ٌبرالا
 ا

 ترو م ه<

 كلايك ْوآ اكاه ءْوس ةّئيِب ل تأ

 كرا ها رقدص َكآ

 كامب ٍدَعَس لغم يبيع و مل معاه مد

 كروم ىلا ىواساذل يو اكول
 © ليرطلا نمل ١ يشاع ىلا دانا تحال باسل نيب رح قحرجْزملا نع حمد لماع دا لَو يبآ كال يحدني ناك نوكت ةدوسو ٍديلَت دع ىلا ىنأو
 0 لك ست ( مية هولا ىاادالا



 ل

 اوعفر

 تق ايف
 ةقداص "كج , َناَعِلأ قل

 اًتسِلاَع ىدل َناَنْلَأ ىَرَو
 ارا 1

 يلق ىدل ىرمع اهبناكف

 اكرْديَس نا ملعتل انا

 تَدَع جاما ةريخملا اَذاَو
 اول_ْس يلا انوطعاَو اول

 ذل رم 0 س0 > وسما

 اوهرك نإو مهوسكتا انا
 عا هدا 1 فد
 هنستَو هي ا و

 ودعي

 طقو 2 62 12

 الو هلل يف يلاتلأ نا
1 

 ال

- 

 كرأ هب ما اه

 تا 00 0 0 : 3

 ( ةبلعث نب سبقو ةَعئص ونب : لاو نب ركب ) ناندع ينب ءارعش

 مص لى يتاح (1 5 2

 ىلع دال ونمت 6ك

1542 2 1 3 
 هرسسل هك تادفتلا | ف

 0و و ١ دي اا كا
 هرسع ةه>-و عباتن |

 :. , ءد 5 2 ٠

 هرطم انماوس بيصب ثيغ
 هد رع 2-7740
 هرعد رهاظ بوم راعسب

 0 هس 0-4

 هرزا طقاس توم دعب نم
 در 0 0

 ةرارمم هلالخ ريطي 0
 هو» تدع ا هرس جدد 5

 ل ل دانك الا ف دمحاو

 2----ع امم . سس هو

 ةرذدت ال لوزملاو تاللعلا
 00 3572 ل 0

 داما قاب
 م - ا 6 3

 هرذع دجام فاو ىنغ

 هوورل 2 ا

 00 تر ل ذا لل 0 +4 ع

 فجرح ءارج يو برت قيحامس
 2 هع 2-1 روعكم 2

 دن لرالاو توللا لالخ
 00 هم هس م

 فرج“ ا يعارلاو ءفدلا نم

 - طب تاء

 : فيصتملا عري يح حا ىلا



 -هثب> ع ام ت11

 رع سطالم ايف تبكر 7 0 قوف : تالا
 تال ع6 سس 2 0-2 عج 4 2-1

 رشملا اهنع تبذش عوذم 00 اوسع .تفاناو
 نيم ناناعا فاوحالا نحو هل زاوجأ, يالا تع

 را يالا ل 0 ما يف اق 3

 صو رص نم سانلا باصا أم 5 0 0 0

2 2-0 
 («ارطشمْوَمأأ فتوضأ منا مهنا امدق سمتلاو (؟]يتلاح

 ٍ حا 227 7-0 -

 را كامل علا تلك ذل نا راسنا مهو
 تل 3 م 0 اب م

 رسعل ا ريس راسل 5 د لع 0 ل

 رخو بق َمْولَأ ليتأف أ ليتك م 200
 نه 'تياض“ دقو, تيهاتك .اذشو" ىح هسخلا# انداع

 : ( لماككا نم ) رختفيي لاقو
 ةوللعم ها 3 2 5 هدم م 0

 هرج تاجودو ئانّشلَ مز اذا نبذل موعلا نم يبا

 هررذ مهعبر لق ىف 1 الأ تتتودو اموب
 6-0-5 سل دوس

 ٍةحوفسم ةراغ يف قلد : ىوريو ثفإ 2-2 ةحسن فو ١١(

 : ةياور يفو (9) مهنا ّيامدق تلقا ام: ناكل م يتلاخ : ىوريو (*)

 0 يملا مالا يف

 3 6©ج هلا ل س7



 د

 بي
 2 6 تا ا ا ل 2 ع 5

 اودَساو اهوبرش م اذاغ

 2-2 9 ه2 26 7

 0 تاكد 7+ ه2 22

 منن كسلا نيعاياوعاز م
 مهمانا نع 11 د اورو

 ليل وعدت ةاتشملا. يف نحن
 5 8 0 سو 2-0

 ددان يرّكمت ناجي
 7-2 2 -ِ م ه-

 اهل انها نويل 21 وعلا ل
 0 تل

 ا -  - ع مهد حك آ

 انا" رك ماعت دعلو
 ع ها 2 دامس اسرع 26

 مهِرص يذ نَء رضلأ نوفشُكي

2 
 اههوركحم ع ليلا كس
 2-1 ََ ُُ 5:1 سب 5

 اوعزف ا ىلع ىداتن -

 6. د1 2 2

 [ةسلجم يرتعت نافجي : ةياور يفو )١(
 فدل طا 0 ىلا

 ع | مم ركع :

 ( ةبلعث نب سيقو ةعببَص ونب :لثاو نب ركب ) ناندع ينب ءارعش
 يلا مكاو لوّشلا ءاسب

 اوبهو ل 0 عت
 هود 2 واه تنو 0

 رزالا باده ضرالا نوهحب
 ه د 2 ع 00 0 14

 ا اددوس اوداس َّ

 رمت انيف بدالا ىزاال
520 5000 -5 
 ْرْطق مير مآ َكاَذ ٌراَنقَآ

 رينصلا جاه نيح(١)يفيدَس نم
 ربع وأ ةفاسالا ىرعلر

- 

 ا
 | تام ررللا هلا

 ضو عورلأ يفد يأَدلأ وادا
 رمل () ينل ع 0

 5 1 1 ىدلو

 ال (تحخ ال نع
 هوشرم 2 1-0 0

 عدلا 3ك دقو يعادلا اعدو
 2 50 ه4 -_ ل سام
 رمشو ادارو أم او ٍِ

524 2 

 ع 0
 ريصلاو اك ةعدصلا لخود



 ا

 دفر د لف الو كك 2 اون 7

 هم مط يِذ دان مهو مه 3

 دَتَلا كر وأ دج ءاَمباِل
 سام ,2يب

 ها راع بشلا ةداس ىتنلأ داوج

 : ( لمرلا نم  هرهلو دالبلا يف ةلقنتو 207

 ريا ميلا يف برأ ض انك اكمام لعَز دالبو

 سَ

2-6 

 رعم موُعأَع ضر سا

 رسام
 5 كت

 رس ريغ بوح ماعلا يف ضنا

 © مو

 رتل 001 وع ير

 ص - موق نم © كنا ربع

 هو 2 1 7

 ذر تل را 2

 اكن ا رع
 وم را ا 0

 كلا --

 رعزؤ شح فا تلش نا ليس

 رسم نساك هاذ أ

 رشا هارد لأ العَو



 هه

 ( ةبلعث نب سيقو ةَييض ون: لئاو نب ركب ) ناندع يب ءارعش مس

 : ( ليوطلا نم هيشرت قئرفل هتخا تاي م د اًنس زواجي م

 يدم (ا ا 1

 اص 5 را اهانو 50 ع نيرشعو 3 71 انددع

 و انعاَلَو اًديلو ال ِلاَح ٍريَخ لع هينا نوح 1 هب اًمغ

 ل يلا رع كا لوقت كيرلا لكان هس ني نبا ناك ةنا مهضعب مهضعب عزو

 لماعلا أرق اهلف نيرجبلا ىلا لصو سملتلا ةاحن دعب هنا: ليق هلتق يف فلتخا دقو ٠ نع

 مل ثيح كلا عباطل هتياعرو هقدصل ُهنع اسنع هرارغب 'هريخاف سملتملا نع هلآسو ةتفصص
 يداءاو ةفرط لتقال تنك ام : هل لاقو دنه نب ورح ىلا ةثعبو ةنحس هنا : ليقو . ةكشي

 رمخلل ىقسي نا راتخاف هلتق يف ريو لعفف-هلتقي نم هيلا ثعباف هلتق تدرا اذاف هتليبق
 : مدقتام قدصي يرتجلا لاقو ريب نفدو اًمزن تام ىتح كلذ هب لعفف.ءالحكا دصفيو

 لظنملل معط دنع يرا ”يرشلاو ىوتلا ن هرم رودصلا 0

 ١ ارا ل كا كرا ندي رط كانك

 ايح هنفدب سما نيرجنلا لماع نا لبق ٠ كلذ ريغ هلتق يف لبقو

 ةباوضحا مولي نسل يف هلوق ةروهشملا هدئاصق نمو هنسحاو رعشلا نتما نم ةفرط رعشو

 ( عيرسلا نم) هابا مهنالذخ يف

 دبا دهع نم 50
 نا

 درشلا ريغ اعد تقرع



 هس 38ه

 امَمْاَقَوإ ِرعدْبَع يبلظ ماو دق

 اك مَن اذا امْنَك ]ل ّنآَو
 اسي دار نم بيع نأ الس و ع ح6 23 2 ا

 هام م

 اع 0 0

 احنا ةَرِسالا َدْرَو لانك ىَر
 انل تيلف ةلوق لاق٠ وه انو: لاق اذه نم دش شا رة اسر 7

 تاينالا ”هدشناو (٠ ورع كللملا ناكم

 لا ةكردتو هر نا فا نكلو' هقدص دقو ٠ هيلع تقدلصا ة لاتف
 |" شيلتلا اعد مث. ًرهاظ امبباتق نا لئاو نب ركب هيلع عمتجت ناو ُهل سملتلا ءاجم نم فاخو
 اي 2 معن :الاق ٠ اذرصنت نا اكرسو ايكها ىلا ايقتشا اكمل: اهلل لاقف ةفرطو

 اطيق اذا ىح اراسو هدنع نو احر ٠ ناض ىلا ىلع هما ناكر نصتخاا لا نك
 هل لاتف ٠ لمقلا عصقيو زربتي رهو اهلككحاب ةرسكةعم يجب ! امه اذاف ةريملا ن نم ةييرق ٍضرأب

 توتأ يذلا امأ ؛ 1 لاف: كانم التع لقأو ا قحأ يش تر ام هللاب: سّدلتملا

 اوتو لتقاو ايط لخدأو ان ثنمخ ا يا :لاق» 0 0 لكحوزرإتن: لاق ٠ يلع

 اذافتعان ناك افاكو سملتملا هبنتف  ه هبف ام يرديال هنبع هفتح ل مذ ينم قمأ ن و

 : اهف اذاف هذه أرقا :لاق» ٠ معن : لاق ا مالغأب : سمس لتلا هل لاق . ةريطل لها نم مالغب وه

 هيلجرو هيدي , عطقاف سدلتلا نم اذه يباتك كانا اذا ربمككا ىلا دنه نب ورحت نم مهل كعماب

 هل ًالك< لاقف . اهلثم هللاو كلعم ةفرطاب : لاقو ربنلا يف ةف ةفيححملا ىقلاف اًنح ةنقداو

 ةيصب لكلا برضف اح ةنفدو هيلجرو هيدي عطقف ربعكلا ىلا ةفرط أ م ٠ كلذ لثم يل

 ياس
 هرمع نا ليقو ٠ م 554 ةنس وحن ةفرط توم ناكد ٠ هتجرت يف سملتملا ثيدح ماتو

 ان: ىوريو (9) اظن : امر فد 21
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 . ةبلعث نب سيقو ةعسد ونب: لئاو نب ركب | ناندع يب ءارعش مس

 تعا اس ياس 1 7 7 9--

 لوشن ماكل ذاع تنآَو هّتملع دق اهتف 6 لت
-_-- 

 لبس َنيِطاَّصأ َنْبَب قو جاو قلو َدصَعْلأ لْضتفكَو
 (لوعتو ث ام ارمعو اًقوعو كلام نب َدْعسْكِْب نع قرفَو

 )ليل ةوجولا يوت ةيماش. ةيرع لاك قدآلا لع تن

 (©) ليسمَو عفر اقل هدد ع 2 معلا لع تن

 َلِلَذ ٌلِئَذلاَو ُهْنع حوصت 'ةرارقب. ابا آَنَك تحض
 (40ليلَذ َوَمَق 1( قوم َدااَذ هنا نأ

 - 0 2 92 0 همم

 30 هتاروع ىلع ةأصح هل نكن لا م ءرملا تناسل ناو

 2 0 0 06 200 ا
 لوهلل ابي !ءتوس دري مل نمل ةهاكف امي فعي لام | ناو

 ٠ ةفرط ىلع مقني وهو مبعم دنه نبورم ناكو نودصتن مهلك اوجرَخ سوبا ءاج ايلف

 ةلحاعف هيلا لزتف ٠ زراف لزتا : رشب نب ورمع دمعل كلما لاف اًديص اوأرف ةالفلا يف اولعوت املف

 نيح كار ةفرط كمع نبا ناك ورم هل لاقف ٠ ًنداب اًيس ورع دبع ناكو هيلع ردقي ملف

 يف لمفلا عم نوكيو ارح ةتلعج تش نا (امو٠ قّرفل لعافلا عضوم يف ( يشن ) ام 00(2(

 ”ككل5و ككاحوأ ربزعك] نوكتو افرح ةنوكل هلا. دود ةلصلا نم رِسّص ىلا جاتميالو ردصم ريدقت
 اهعم ليلو ٠ 0 6 هوجولا يوزتو ةدرابلا هيرعلا (5) ةهاعاو ةلاوخا (كيتيبب ) ينعيو

 هحو لك نم ءاج يا اهنمبكاذت . ةدراب ةرق رسغو . . رض ابنم نوكي ال مينلا ةبيط ابص 0

 باوج نم يجي يذلا هبش لب ليقو رخآآ هحو نم 0 درط اذا * :ال ثذ بئذلا يمسو

 : ىوريو ليلقلا لحولا هغزرلاو لسلا ليسإو ضرالا غزري ارطم ينعي ليستو غلرمو بفذلاب ةفلتخ#
 بلاغلا نظلا ىلع قلطت دق ملعلا ةظفل (+) ليسلاو ةَعْزرلا ريثك يا فلاب ليسو غرم

 ةفص نظلاب سلو (نظلاب سيلا دلوقب (انلع ملطاو) لوق دقو قيقا يف مل وهام مق همايقل
 عفنت تنا لوقي ٠ زاجلا ىلع املع نظلا ملع ىبسو نيقيلا ملع الا قيقحتلا ىلع ملعلا نوكي ال هنال ماعلا

 نيدعبالا لصي نم سانلا يفو :ِسّلَع نب بيسملا لاق ؟ كريخ نم انش كوبرقا بيصي الو دءابالا
 وذل ةنا لقعلا يذ لجرلل لاقي )5١( ناشلاو رمالل (هنا) هلوق نيستحلاو كود الوب مخأو

 ا نم ةلَمَق وهو هرس ظفحيو سفن ىلع متكي ن ناكاذا ةاصح وذ وهو ةاصاو ةاصح

0 



 ةتخا تفرشا ذا كلملا يدب نيب موي برشي ناك اهببف . اَهئات انجح“ امالغ ةفرط ناكو اًنامز

 وره ناكو ٠ هسلحم نم ةعلتقت تداكة رظن وره هيلا رظنف رعشلا نم نيتبب اهيف لاقف ةفرط اهارف

 ةبه ةنوباسهي اوناكو هككم ةدشل ةراخلا طرضم هيحل برعلا تناكو كون الو مستييال

 ملف كيلا هترظن نم كيلع فاخا يللا ةفرط اي: اوماق نيح ةفرطل سلتا لاقف. ةديدش
 كلملل هرب ناكذ سوباق هيخا ةباص يف دنه نب ورم امهلعج مث. همالكك ةفرط ثنتكي

 اههو دّيصتيو ضكريف ديصلا يف اموي بكري ناكو وهللا ةبججب اباش سوباق ناكو ٠ هموزلب اههرماد

 باب يف نافتيف بارشلا يف دغلا نم سوباق نوكيف ايغل دقو ةيشع اعجري بح ناضكري ةعم
 ريمضف هيلا الصي ملو .ةلك راهن هباب”افقوف بارشلا ىلع امري سوباق ناك يشعلا ىلا هقدارست

 اولا نم ) لورق .ءاحازارغ ردكم لاقو درط

 (لروُمت اَمّيق لوح اًثوغر ورع كالا ناكل تن
 +[ 0 و 2 1

 رورد (؟) ةنخرم اهترضو

0 
 م © مام

 سيال ريطت
 م م 20 تااوو 2
 رومصلا (ه) ندب نهدراطت

 هل ا للا
 ريسل مو لا 5 افوقو

 هاهم دق ةفرط ناكر. دنه نب درع مدخي رشب نب ورع دبع ةمسا مع نبا ةفرطل ناك
 نم ) ةسامهلا يف يزيربتلا اهحرش تاينالا هذه ضعبو لوقي ثيح ةيماللا هتديصقب

 : ( ليوطلا
 :. 20 ا هَ 2 الأ ملي دقو ةلاي لالضلأ دبعاتلب أ الآ

 ثسصخف: ةلاور فق () كرت :ىورتو (») روش: هل ىف لذ
 بركخلابو برمحلاب : ةياور يفو (5) تاسايلا : ةحن يفو (2)



 تت و دصسختاو
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 ( ةبلمث نب سيقو ةَعيبَص ونب : لاو نب ركب ) ناندع ينب ءارعش تا 0 58 0 . 5 2
 يه

 ١ (ندقن ناز ل انيتلاو رثشلا ا رفا لا كرت
 هج تامل ماع يع سل ل ا تا ل كوع - 57

 دنهلا ماسلسأ عقو نم(")ءرما ىلع ةضاّضم دّسأ ترا يِوَذ ملظَو
- 

 وقص دنيانا يت لح الو حسان كابا( يوفر
 دئرم نب ورع تنك يبو هاش ولو ٍدلاَح نب َسِنَق تنكح ير هان
 ا دلل ءاركحا نود 90 قرازو ريك لاماذا تحض

 ورمت همع نبا نا ليق . كلانه اهحرش عم اب كيلعف بدالا يناجي يف تلا دع ةيقو

 : ةلوق عمسو ةفرط ةقلعم ةتغلب ال دئرم نبا |

 نثرع نب ورع تنك يبر ءاش ولو واخ نب سق تنكيبر ءاش ولف 0
 هيف كلمنسف لالا ماو مكيطعي هللاف دلولا ما يبخا نبا اي : هل لاف ةفرط ىلا هجوف

 ةثالث رما مث لالا نم اًرشع ةفرط ىلا عفدف ٍدحاو لكر اذ ةعبس اونكك دل كنف اترسا
 كلذ لثم هل اوعفدف هينب ىنب نم

 ل 0 ءارعشلا ناكت ٠ دنه نب ورع ةريكل يف اًككام كاذ ذا ناك ا

 هدنغ ناك كلما ىلع لغد كلف. كلا يقف ةفرط ناكو سّملتملا هلاخ عم ةقرط هيلع دفوف ٍ

 قونتسا دق : ةفرط لاقف ةقان تمن ىلا ةلوح مث ,لمج فصو يف اًرعش دشني سلع نب بسلا
 012 اف د لكلا ناك دقتلا ناءلاقو ٠ طيلخلا يف الثم ةلوق راسف- لمحل
 ١ : سيملتملا دشناف عّمستيو نايدصلا عم بعاي ةفرط ناكو بلت نب سبق

 (1).ماركم ةيرعصلا هيلع رجان هراضتحا دنع حلا ىمانتا دتو

 0 كل د تسفر ةييوحول محلا زاك تيك
 مهكتمم ريغ روفاكلا نم ىلده ٍةبصخ قذع اهاسنا ىلع نك .' |
 ٠ لمحل قونتسا : لاق تيبلا ةفرط ععس املف ٠ نيا يف ةقاسنلا اهب ميو ةمس ةّبرعيصلاو ا

 اذه نم اذهل ليو: لاقف دوسا وه أذاف ةجرخاف ٠ كناسل حرخأ : هل لاقو سّملتملا ”هاعدف : اولاق
 ةدنع يقبو ةمركا» سّيلتلا عم ةمدانف هرعشب بجعأ دده نب ورمت ىلع ةفرط درو الو

 ّرملا ىلع : ةياور يفو 0 يدتعم انا وا: ةخسنن يفو ١١(

 نافطغ ضراب ةرح ليقو لبج مسا دغرض 8(2) قلخو ينعدف : ةياور يفو (©)

 : لكم: ىوراو (5)  قذانو: كريو (5)
 د



0 7 ٍِ 

 اممم فاَصملا 'ىدان اَذإ يِكَو
 4 2 : م صد هّنيص هدو 2

 رد نجدلا نجدلا مول ريصفنو

 داَبَح يف يمه يور ينْرَدَ
 ل مات 1 را

 ايل تار نا
 ينطصي ,و(0)ماركلا أ ماتعب ت ىلا وا

 دلل لك ضان اًنحص للا
 قاطع ام تر ارسل

 فيم ]2

 كام 5 أَو يفارآ يل اق
 كه - ع

 ينوي م ىلع رذآ انو مد
 5+ هم 7-0 3 سا رت

 :بلط ٍريخ لك نم ينساباو
 تاس اها وك 57 2 0 2 65 ٠

 و هام

 9 - كك ٍُ

 ا 20

 (ه)هريغوه < را د

 ددمملا ءابملا تحت: هياور ينو 210(

 يلع مدننا ال اا مال هةر يزيربتلا لاق 0

 1 1 0 مرصا| نبا يالوم ناك لف : هياور يفو )0
0 

22 

 نكي : هف

 دوم هنن اك

 دس اا
 و اسهال ذأ

 يدصلا 8 ُ 1 نا ملعتس
 هاجر كضل .

 درصم 10 | ف 0 ةَقاَع

 ك1 ةلاطبلا ف 00 5
 ساس ءاس - 2-2-2

 داصام ل ه مص 8
 هو

 لا سل

 00 هال ل 31 "لوطا

 داو عا ان م ندا نم

 (م)دّبعا نبط: رق يأ يف يمال اك

 دل ىشر ع هاشم 1
 0 لدفع ملق ا

 د :1 ةككلا ( 4) دهع تب ىتَم

 ظ دهجأ هلأ ءارغألا كن ناو

 دبل لكف تر ضامح ا

 يدّرطمَو ] داش يف دقو يل اح

 يِدَغ ينرنال وأ يرك حرم

 سوفنلا ماتعي رهدلا ىرآ : ةياور فو ()

 دقع:ىو ربو (+)



 5 تح ِ - كك 5-2-2

 هل وو م وع لئاو نب ركب ) ناندع يب ءارتش 0

 1 كلخ ا 5 نإ

 كل عطا اني فاك

 )١ ةتنمل .عالتلأ لالي 7

 ايل ْتَرَأ انما انف 1
 م ه2 ه1 ا

 اعدم 0 و ف تءحر اذا

 قَد 0 قارذت لاَواَعَو
 0 0 ك6 ا

 ا ةريشعلا ينتماحت نا ىلا
 5 : 0 هه را ا

 يندركحن ال ءاربغ يب 0
 ولا مخل (0) يِرِحاَذلااَذ بي ل

 قيم عقد 0 0 كك

 ىتَللأ 00 نم نه ه١ ثالآ* ال وأد

 قابس 0 ةبرشل ذاعلأ

 ةفاذع عالتلا لالحب : ىوريو كد

 ئَسمتلت ناو : ةياور فو ١(

 فْرَطلا ةرتافلا يا ةفورطملا

 ل ةياور يىفو 1 4١(

 داتا 1 او

 0 6 دقو

 دف 7 دفرتسي ص نك
 دَطصت ت يزاول يف(©) يسع ناو
 ددراو ىقاق (4)ىغاذ اهنعتنك نو

 ا ملا نتا ةدزد ل
 ا دلتسجتو دز ندب اني 0

 ِدَدَقَت 1 (0]ةقورطم اماسي لع ان
 د ميد لع راظأ َبْواَ
 58 قرط قامت اَو يبيبد

ُ 0 

 دل نجلا َداَرْفا ٌتدِرْفأو
2-0 

 دّدَمل فارطلا كاذه لا الو

 يلع تناله تالا دبشَآ نأ
2 

 يدب تكتم اع اهدا ينرذف

 يدوع ( 0 1 0 1 كو

 0 د لل ام ىلا نك

 ينعنت ناو: ةياور يفو ارش

 ا وريو انا تنك ناو: قوريو (+)
 ١( مركك تبيبلاو . مركلاا دجلا: ىؤريو :

 ١( ةياور يفو . ياللا ىوربيو .

 : ةياور يفو . ةفيعضلا ةقورطملا (5)

 نا يحاللا اذ اميااَلا

 |ىل ذب



 503 كلت 5 م 5
 تح اأو نو >5 اهادب كرد

 3 5 3 555 عد

 0 7 لدتع 0 50

 9 0 اَذإ ا 2
2 106 

 اءاك ةالعلا ةلكنم و

 0 ياسا ساطْرمك دو

 2 نيد داماك كاسقعو

 انهار قلت اع كارو

 را ا 0 اَنقداَصَو

 ايه ؟نحلاب كرد دا
 هدو 0

 ململم  َذَحأ صاب
 نانو

 جهل

 عوداو

 إم 3 0 تور ملعأَو

 تلق ْتْنِشْنِإَوْلَقْف تِشْناَو
 سَ رول طيساو تاس خش نان و

 يِِحاَصْلَم اذا عا 0
3 

 هلاَحَو _ ةوَخ ىف هلا ْتَم

 رون 0-20 ىوؤرب 3 نفل س1 60(

 : هياور فو 0 0 ىوربيو ىلا توصلا اه ردع ضرالاو سملاو . 0

 1 رحيفص يف : 0 دلملا دمصلا (92

 اهلحر رخآت اولاق“:تلبقا اذا

 ساد ع - 7 4 0 هه

 دعصم ىلاعم ف انها نك
 ا 1 سه 6

 ددرف رهظ يف دراوم

 هني فاح لا يقتل

 د 1 ف رك 00

 ِدَدُر لظرالا 4 هج 8 16

 م دقلأ نم 0 ةَقاَ

 (ماِدديملأ يع 2 تماعو

 م كيدقآ يبل الآ

 دصرحم ريغ لع 1 3 ا

 لا د

 : ةلوق تيبلا اذه دعب ةياور فو (6)

 ددشاف مدقت اولاق تربدا ناو



 سس 9 قنا 2

 0 تح ا قت
 هراَصتخأ 0 ا يف او

 : نازإلا# حاولاك نوم

 هانِجَو 3

 ماا

 تعبناو تاجان اَنتِع يراتت
 من رأ وكلا ىف علا تر

 م 5 2

 تو سهلا توص

 ا( يجرم يحج ناك

 ةراند (0) لمَألأ َفاَح هب اًروطَ

 0 راك ناد ا
 0 اك ا 20

 1 يناك لاحم يي 2

 27 + هرج 7 22 هن "هرج 2

 اناني ةلاض سا 5

 اًعاطض ” 3المفا نامفرع 2

 كو 0 جدلا د

 ىَرتلأ ؛ ةدِجَوم نوتعل 38 2

 ةديبعوبا ىورو )١(

 ع

 خرب * واريو عجرت يا عير 2١ ىراصتلا

 ةياور يفو 9١( فيعص وهو يجرضا : ةءاور يفو . رولا

 5 انا ىو 2 اتاك هياور يفو ك1 تل 4

1 

 لتي نباو لتب نبا :اضيا ىوريو . لتنن نبا :
 ةياور يفو .اصعلا صو ةآسنملاب اهتبرض يا (*)

 58 َط أن 1 6

 ِدِلأِ نيالا 1 مق 59
22 

 يردتغتو ور لور 0

 نجر هج ك 2 َُط

 هه: ع 2

 َرعزال ا ةيعس
 يعءع

 2 روم قوف اقظو اًقظَو

 قع ةربإلا يلوم قاد
- 

 تايد

 ديأم ل تاعور ٍلّصخ يذيب

007 

 0 تلا حت هيفاقح

2 

 اذ لحم ِيأدب تل ةللاولاو

 لهو 9 م ضال

 سلا ةراوم لجرأأ دخو ل

 هب

 د ناكل وا ضيالا ىحرضملا (9و
 ليمّرلاو طلغوهو ليمذلا : 2 د



 ا اس. واس ١ م

 ع 2 7 200 هد

 5 هب سبيل يب ربو 5 0 ءاد محالاو

 يلا هدا هناك 1 جرم كلا هل ان قدصلاو

 اوس نورلاو د لعام 5 6-00 5 يل ادب لَه

 825 - اذا مول 200 ءارغا كل رمت قوس
| 

 أ امويو موب م نيا . دبعم مسا خا ةقرطل ناكو : يبارعالا نبا لاق

 ١ كرش هدر تدع نار كل 0 دعم ةوخا ُهل لاق ةفرط اهّبغا
 | اهذخاو ا نإ ! اهدريس_ ي رعش كا ملعت 3 ىت> ديا اف جرحاال يفلاف : لاق ١اذه ا

 ْ لاتف سيق نب رشب هل لاقي نع ا نم .لجرو سوباقو ورم راوج ىتداذ رضم نم سانا |

 : (”ليوطلا نم ١ هلوق ةفرط كلذ ل١
2 

 يتلو 31 8 ةمزس ىأر نو امونم ىذا معا

 قلو سل اًهِعْرتْسا هر كيف سوفا نارا اك

 را 1 نك اهنع 0 1 سك يفاَوَلأ تاذ

 املط يف ةنيعي نا اًككام همت نبا ةقّرط لأسف هيخأ دبعمل تلض ىلإلا هذه تناكو: هريغ لاقد ا

 : ( ليوطلا نم) ةروبشلا ةتقلعم لاتف» ل مت لا ضل ا

 (اِدَيلَأ ِرِهاَظ يف .مثولا فاك دمع ةقربيا لدابطا هل 2و

 ابو ىنأ كب كب ال نولوعي طم 0 52
 هد فصال يس لس حودخ - هيام . ِ-

 حنلا ضعب يفو ادم تللظ : طا ىوريو . دغ ىلا يكبأو يب اهي ثفقو : ىو رف ؤ22

 :وه رخآ تن لوالا تببلا دعب ىوري |

 دغ ىلا ىكبأو يكبا امج تللظ لئا- فانكحاو يعد ةنورب
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00 

 نم ةعيدض نب كلام نب : , دعس نب, ةلمزح نب نايفس نب دسعلا نب ةفرط ورع وبا وه

 ريهاش.م» نم ناك« نمل فورعملا 00 دبع نب ريرج تحلاا نبا وو لئاو نب ركب يب

 ةثادح عم غلب ناكو . هاب ةفورعملا ةقلعلا هلو ٠ ىلؤالا ةقبطلا يوذ نم مهني دعي ءارعشلا

 00 وهو ل عش ناويد ةلو٠ ٠ مهرامعا 0 ملام

 رّثس يف هع عم جرخ هنا ةنع يور ا رعشلا ةفرط لاقو٠ وذديس |ي ًًقهارم رم لتق اتم ةنآل

 ةصنف رمعم ة#“ا ناكم ىلا هَ 2 ةفرط تبهذف ءام ىلع اولزتف 6 نبا وهو

 كلذ نم اولحرو اولمخل ٠ هع ىلا داعو هَ لج مث ايش دصي مل هموي ةماع قب دو ربانقلل

 0 تكلل كور تابآلا ذهب ) لاقف بلل نم 0 نطقلي ربانتلا أن ناكل

 : (زجرلا نم 6 دهشتسا ةفرط لعلو انركذ اك لهاهلا يا

 يرْفصُأَو يضيف 0( وم كل الح 0 ل 0 كل ا

 71 « 00 ١

 ا د نإ ل 6 فرو 0 يىردح 2 اًذاَف ثلا مفر دق

 (©يرّدحأو موب كدح ىف دي ال يرشبأت كْنَع داصاأ بهذ دق

 يف ناكو هلام الع قفنو 0 رقاعب وهللا ىلع ًامصنم ورعأ لوا يف ةقرط ناك

 أ نا ةمامعا ىلا رياغص وهو هو تامو مهريغ ٠ ءاحنو مناجم ىلع 2 هموق نم بسح

 : ( لماككا نم ١ لات ةدرو اهمسا ن و همال اًتح اوملظو هلام اومسقم

 7 ت6 ةصش لا د سجل سمس 1 8 وسلا وم نر هدا
 بيغ ةدرو طهرو نونيلا رغص مي ةدرو حب 000 م

- 

2 
 - 2 سا - 5 سد 2 17 6

 ص ءامدلا د لكل ىّتَح هريخص ميظعل أ ع الاد

 01 .ه هم 0 0 ف هرج 2 7-0 دعس سي هه

 هيلا ١ اانملا .اييقاسن 0 لاو يح نيب قرف ملظلاو

 ه2 | نع وريف. ةيدوالا نم عستاا ام انه ٌوحلاو . لثم اذه : ورمع وبا لاق )١(,

 0 يرفصاو يضيبف ولا كل الخ : قار لا اهلا نيدملا جرخ نبح رييز نبال لاق

 :ىوريد ٠ نينكااسلا ءاقتلال وا ةيقاقلا ا يرذعحت اذاف : هلوق نك نونا هئرط دع دق: ورم

 يربصاف يداصت' نا 0 ال : ةفرط ناويد يفو 1 يرذحت امو .٠ يرَّدَحت الف

 : ع



 ةّيف نب ورع
 2 ا 2 اصلا ايل 02 ا ءهءهم 39

 61 ال| ضم او يراسل نق ىلإ طورااودم لد ا دإ

 ماك هدحلل الف تما" 142 نا ءزأا ا طنكال
 (املساَملولمحَولا ع صحا دلك مع ولم هس نأ

 : ( طينبلا دع نم ١ وق نيا 2 دشنيو
 0ك نأ كلم ناكلأ

 ريثكح لألأو نب رفع
 عيرسلا نم ) ةلوق هيوبيس هل ىدرو

) : : 

 1 تمر 6 ا هلو< مهصس جي هاا دعس
 « نيدتعاو هناضغ ىلع نحر انداوزا ضغب نم برا

 0 اك

--_ِ 

 يناغالا باتكاهصخا ةطوطخمو ةعوبطم ينك ةدع نء تاقن دق ةجرتلا هذه +

 يناعملا ةعومجم نانكو قيشر نبال ةدمعلا باكو برعلا ةرهمج باكو ةسايللا باكو

 ةءالملا يهو ةطير عمح طيرلاو . هت جيرلا نال باح باهسلا يمسو ا كالا

 عمج ممللاو . نورامخلا انه راجتلاو . هوهثو زخ نم اسك وهو طرع عج طورملاو .نيقفل_ نكت مل اذا

 : لوقي ةسار كرح رتذت اذا ٌهنال ممللا ضفنب رتخيتلا نع ٌسعو رعشلا نم بكمملاب ما ام وهو ةمل
 ضفنا: لاو. مثدنع ن. ريخلا عاتباو مهعيابا نيذلا نيرامخلا قدا ىلا يلايذا رجا اباخ تنك
 اماظعا ( يراجت ىفدا ): لاقف هسفن ىلا رامتلا فاضاو ةمل اهنم ءزج لك لعج ٌهنال هل ينعي اغاو ممللا

 كت لف هلع تليو بكج اذا لحرلا ديت الك ىأ . 2 لاش نأ اهل لاش نأ 21
 : شقرملا لاق م اذهو . مكاو ةدايسلا نم ٍقوا ام لضفا ةبييشلا نم هتاف يذلا ناف كلذل

 مكح لاقي نا كاخا طبغت الف نيروقألا بابشلا تأ
 هيلع ربككا راثآ تنابو ههجو يف نيبت دق كلذ ناف هرمع لوط لجرلا سس نا يا ()

 :رخالا لوقو . املستو حصت نا ءاد كبسحو :رخآلا لوق ةلثمو

 كار ةمالللا |ذاف ىحصتل .. .اذهاج ةماللاب ىر ترعدو
 هتمالس لوط ينعي ملسا ام لوطو ٠ رهظو ادب قمع اال ريخ انلا ذل ةمات انه ( ضو



٠ 

 هقداو 80 5 0 ع 0:

 : (براقتملا نم) اهعلطم يتلا ةتديصق ةئيمق نبا رعش نسح نمو

 البز الا سلا مم أَ الّبَح فادي الح اَلاَو اَلاَوُس الإ هَ كنآ
 اَلّدلا نيَلأ ربت َلِبقَ

 اًلدلَّصلَأ َنوْلدملا اهب ىَتْحيْب تا ل ل ل 6 كلا د هاسو
 الد[للأ نمتعأ ءاظلأ اَماَذ اسهار

 2000 5غ 2 000 57 ! 2

 الالحلا قى أم ةناريع م لبيثلا ناثاك

 0 للا كالا ع
 الاونلا وحراو كاملا كفاح

 0 ا ضال 2007

 الابح دمع دنع'مهافواو
 ه و8 ساس هاما

 مهلضن و

0 

 الاخ ني يل ْتَلَصَو الق اوُريَح انك ات ناك ْنِإَ

 : (حرسأملا نم ةلوق ةئيق نبال ةسايلا بحاص ىدرو

 هس اوك 4-22 0 هَ 2 اه 2 1 -

 ارت كلارا ذه < لوقي و, هنمل رعدبا هناك ثابشلا لع فهلت :ىريربتلا لاق (9)
 ينكلو اًميرق انه ارما بابشلاب دقفا ل: لوقي . بيرق دصق يا ما ما : لاقي . دصقلا ءيثلا مألاو



 مهم 5 ف ورع '

 .بلطم الو برأ ريغ يفد ةبرغ يف هتول عئاضلا أرح بوعلا ةتتست ( مه5) ةنس نوعست

 ٠ اعطق ةاورلا ةنم ىور نيم هرعشد .ناشتلا ندردو امدقتم داخل اًرعاش درع ناكو

 داح لاس الر نا ليق٠ءارعشلا | 022 د نر كيك كد تك

 نم ) لوشب يذلا : لاق سانلا رعشا ن٠« :ةدرب نب لالب دنع وهو ةرصبلاب ةيوارلا

 : ( ليوطلا

 - 3 هلك -ه+ « 10 اس لا لرب تأ مال ات ١ث ”هاسصص

 ماو ننلد ىريا نم لااشإ ىراال تبحر عدلات
 : اهف لوقي ,ةديصق نم ةئيف نب ورمعل رعشلاو

 2 هاا ل 0

 يباط ناَنِع ع 5 عل هج نيعشت تروا دقو يىلاك |

 يابت نشدس نانالك وا اضنلا لو هكا
 ماري نيكو ىذث نم لاب اف ىرآالْدنح نمرعتلات اب يمد |

 مامي اره يزال مككلم ناس لس ا
 مامي" يلا ديدج ائيدَح ني ل اولآو نسا نار ماذا
 يباظن كّلس تنشأ ام نيف 5 لِي هدلا َنم يني و فاو

 ماَعو َكاَذ د لعن ماع ل دلو موب ل ىكاماو

 0 م١ بقا ىرنا ىدرتاف ةرتاع لا 0

 ام َنيِضْرَآلا ءنَعورمت تب ىلا ذك

 ا ا
 اياز "01 انارحا نيله( ل
 مورأا دالب ىلا تعقوو اموق دالب تقراف ا امنا 5

 هابل ل ل ل نب درمع دارا اماو . كلذ ىلع تمدن

 ندلا تدع لل ةياور فو (؟) كا كر نك ا لل كيم 0(

 كاش نرد ني وسلا



 ا اا اجرا يأوي يف ارظنت ناو

 اَنترَت مرصال اوس ينرماذق ةَديِشَر جي نفت ام كريعل
 ا رييجؤل نم غرفأَو ل ل ا

 ادهش ينداك غاب لوق ىوس هنَج نوكأ نأ مرج ٍرْيَغ لع
 ل

 0 نا ىف دال امباقا 1 ؛رلأ مدنل يمك
 هءاعأ مساس

 دقوا وه اذا ان سوم الو سال رذتلأ دامر مع

 انقل [نيذلرغت م يدل 0 2 ا

 (؛)ادمخأ وميباعل ل نا مييطتو لاول هطو لعتربص

 (؟)اَدر رع يامال 2 ظفاحعالا ىلع 74 م و
 هكف يرض لئاف نإ 0 سقلا ل و

 اا داس عدلا كرت م3 له مف لاق لئاد نب ركب هوجو هبلا سلجو

 هدشناف ميش وهو ةئيق نب ' ورتعإ ةوتأف هب ينوتأف : لاق .ربكو مرع نم الخ دق خيشالا

 0 ا رها ىنع هاماو رصيق ىلا ةعم دب وخل هب بج

 رَصَص نان 1 3-5 او هلود َتردلا ىََر ال يبحا مك

 0000 تحل لوامت 1 كح كيل ل لقت
 الأ هرفس يف ةئيق نب ورمعل لاق سيقلا ءرما نا : ربخلا اذه يف جرؤم لاقو

 : (ليوطلا نم ) ورحت لاقف ديصلا ىلا بكرت

 ْبْنَع لابع وذ اديك ينو لال وذ يأ هللا توك
 ايوا حولا نم مط ساد... ابحرعو الْمسو الها اك لاَ
 رمعلا نم هلو قيرطلا يف ةعم تامو ةدم سقلا ئرعا عم ةئيف نب ورح قيبف

 ليديا ديلا دعملا درجالا (5) لينعلا دمجلاو . دمحا:ىوريو .اّلخي هران دما ينعي (1) 1
 فخ 8 ع 1 7ك“



 ةيق نب ورمج

 (م 50 ) ةكيق نب ورع
1 

 ع 05

 ةباكع نب ةماعث نب سبق نب ةعيبض نب كلام نب دعس نب جيرذ نب ةئيف نب درمت وه ٠
 ءارعش ند دعب و ةماهاللا يف ركب ءارعش مدقا نم ناك ٠ لئاو ني 6 يلع تب بعص نبا

 دعس نب درح هم هلفكف ريغص ُةناخو هوبا تامو م ةنس و دلو ةيناثلا ةقبطلا

 انش ةئيق نب ورمع ناكو ٠ هيلع اًقيفد هب ينم. ارغ ةح نير: اديدش احن هن نكك

 كلام نب دعس نب درع نا ةاورلا ربخا.ةَرعشلا نسح ةماقلا ديدم هجولا نسح المج

 هل رهظت وهب ثفْعْسَو ارم تا وهف لاح تاَذ ةلعا هداتع تناك هما نإ ََن درمم مث

 هتآرءا تثعبف حادقلاب برضي ىضم : هربخ يف طيقل لاقد هرما ضعبل دثرع باغف كلذ

 لخد اهلف تلعفف تويبلا ءادو نم هب ينتْنا :لوسرلل تلاقو همت ناسل ىلع هوعدت ورحت ىلا

 يلثم ناك امد مظع ر صاب تنج دقل : لاق. ٠ هسفن نع ةتدوار مث ةعاس فقوف ارك

 ركذلاو ةءاندلا فوخ ُهنم نعنتمال يمعل ءافو كلذ نم عنتما مل ول هللاد اذه لثل ىدل

 ةءاسملا ىلا: لاق ٠ كلأوسأل وا نلعفتل هللاو : تلاق# نرعلا يف يد ميبلا

 ىلع تئنكم ةنفحب ترمأف ىرج اع ةمع ري نا تفاخو اهدنع نم جر اق مث ٠ يننيعدت

 كفرت ف اجد نا: تلاق . كلام : اهل لاف ةبضغتم اهدجو هع عجر الذ ورمع را
 هيسأ الف انآ امَأ : تلاق ءوه نه : لاق ٠ تجرخ ذنم يسفن ينماتسي ءاج ةبارقلا بيرق
 م اا رثألا ىأر ايلف ٠ ةنفللا.تحت هرثأ دقتفاف 1 نكلو

 نكي ملد نييمحتلا دنع ناكف ةريخلا ىراصت ىلا أف برهف اًرمت هب برضيل أف داقفلااذ
 اواعفإ ام: هل لاقق . ينودرظأ موقلا نا : دنه نب ورمعل لاقو موترك در ٠ ينب ىلع ىرق

 مهو بضغق؛ .كموق ىلا كتددر ًامرع تنك ناف كرمأ نع صحا اأو تمرجا دقو ال

 : (ليوطلا نم ) لاف ه هيلا رذتعاو 1 حدمو تا 000 ءاجشو هنا

 ادع اًرظَتاَتو يمت است ناو



 هل 1 لق

 ب 8 ار 21 0
- 

 ري اذا تعول نول حلول يف تبع
 17 هده

 اح درفم عاد .ودع اهنا 0

 م ةمدانو يلارصنلا 0 كلم ريش يبا تراك د ةدم لع ريكألا 0

 مالككا كب عزن اذا: هلوق كلذ يف ”ماصوا امه هل اتاك ثراحلا هَذا . ةحدمو م 552
 تقذم نإ كناف ظافلالا نم «يغتنت ام نيبو ُهَننَي لصق هيف َتنا ام ريغ ىّتعم ءادتبا ىلا

 ةاورلا تقتتساو عامالا منكم اهو نع بواتلا ترفن هب قذت نا نسي ام ريغب كطظافلا
 * سبق ني نوع“ ىثعالا دج دج وهو ٠ م 557 ةنس وحن ربكألا شقرلل يفوت

 يفاغالا باك ن عو ءارعشلا تاقبط باك نم لك جزل دع شرما ةمحر اننا ديب

 يوابلل ءاب فلأ باتكو يبضلا لاثماو توقايل نادلملا محو يناديملا لاثماو ةساحلل نعو



 0 0 0 راع ا

 2 ا د لاق

 2 م 10 5 تاق

 0 فرح م لجل رد تيَرددَك ِةاَلَعْوَأ

 0 باج در 5 م أم مسك لك تادمأاع

 : 1 َرِدْنْلا اَدللا

 0 معي يلهو م ا ا يبو انه تال
 رس < هن

 لا ضر ل 3 كك سوي ٍبفع تأَعَف ام ئرعأي

 نوم لالظ يف تكس: نجح املا ريمتعأب اذا 0

 نوح هك ناجل 0 ء لخرلاب ةّدجمأ زال لي

 نيمتلأ رعوط ِ املاك ماَسحَو ٍذحأ رهو 2 8

 : ( عيرسلا ن م ) ىلبالا باك 0 فصو يف ضيا لاقو
2 

 بوح كدعب أهريغ 5 يجي دادلأ فرغت 0

 يل نعال 1 8 1 انما



 2 5و د

 () ٌةرَهَو سنو

 ديك ملال نق" ايم

- 5 20 - 3 

 ساسناو فيجو

 اهدهع ةيودو |

 المو اًليوُط الث اب تْكَر

- 
 هم ني

 راك "اناا اع
 0 + ه6

 7اس دع
 رت ا

 اه
- 2 0 2 3 

 فهاوس نم 0( هز>ح هللا تدهش

 6 و عل 7211762 ١
 هسأر ضفن نالزعاا 60 كن

 ما ا
 0 هس هد هوي“ 0 26

 اههايع لاجرلا طمس ىرت ردقو |
 - 01 ا

 هل اورنج ل تملا ماذا كوخ
 اهَرَدِي (؟*)يبط َسْئلَو ؟)اهثاكاَعَت .

7-6-2 

 ( ةبلعث نب سبقو ةعبص وثب: لئاو نب ركب ) ناندع ىنب ءارعش ه٠

 (0) ْسداَح هرْلأو سيعلا لكن نأ 1

 سيان رْلَأو (") درولا اهيف كلب

 00 لبد لثت ةمي
 () ناقل 0000

 0-2 نول ”ثهو همهم اه م

 تاس

 ران دقومو

 (ه)ْنَقاونلأ ودم َدْمَب تبِرْص 6
 ُسِماَوَرا هلع(>)ت د دق للا نم

 0 ىراوطأ ايف 81 لِ

 لكلا نتا نط الع اع
 اج نم لع ين امو هَ
 001 اعلا ىكلا قلاب تاي
 (11) سياتل يف ٍلاَجِر سوؤر

 نارا را لالا يف لع ادب

0 
 سباع داّذلأ لع باَبْصم روخ الو

 بإب عرطلو د نانا تيد
 نحو كنج لدف ريدقت تصني ف1 ءادحالاب عفتري اذه لك (1)
 ملع ريغب هيف لاق اذك يف سدح هنو ةياده ريغ ىلع هسفنب يري يذلا (سداملا) (0)

 لبالا (درولا) ()
32 2« 

 راثلا بالط يدعب اهباطي مل اران تدقواو

 اهلويذ ترج يا ترج : ةياور يفو )١(
3 0 

 ةذلف : ىوريو م0

 0 سلاحا : ةياور يفف )٠١١(
 يرهد : ةخسنن يفو )١( اهتللاعف : ىو ريو (١ا)

 . ةيقب ليلاا نم يقب دقو ةّربلا هذه تعطق يا (<)
0 2 

 شلسسفامملا: ىوريو (6)

 انلوزن دنع : ةياور يفو (7)
 5-- ع

 ضاف:ىوريو (9)
 3 2 5. 2 سم

 ازمات اكن[ اكو ريو ١ نمافت : ىواربو 011



 ّ 7 امو ع

 ماما ا دح

 ا يعر ركل عقزلا لذ
 ها له. ج م ه3

 ا رفق ا هيف مام سراودلا 000 ل لآ نبأ

 ا ا !اهلو نا ول اس
 م : -

 سنا عورأ 0 0 نم هب يلاك ها دير

 هاما يل زا ائاكَم يأ

 كال نال ابل ساو فرت و كوسا د هك .) لاق اغاو
 دوهعم ىلا ماهفتسالا يف دصقلا سداو اسال . اًدحاو اًدحاو هلوانتل لمشا 2 كاك ءدمل كلا

 :رخآلا لوق ةقيرطلا هذه يفو . سرافلا نءو فلا نم : لاقيف سنحلا ىلإ الو نعم

 قفلا هنكلو ىدي مهلك اف ما د

 : لاقي نا حلص اكو اهرسأب براضلا دارا هنال رك ةيظو ( ةابظل) ٌدح) لاق اغا 000

 د هفرط دح ةابشلاو اال ةبظلا : ليقو ةبظلا دح : لاقي نا حلص فيسلا ةبلظ ةتباصا

 هط كل زكي هذح ضيا ةتبظو .٠ ةبرضم وهو عباضا عبرأ رادقع ل نود فيسلا) هيظ نا: يثايرلا

 : كلام نب بيكل وقك_ ذ اهلل ري لو فويلل ريمضلا (اهانلصو) هلوقو . هّدح نانفا
 قست مل اذا اهقحلنف امدق انوطخب نرصق اذا فويسلا لِصَن

 : كلام نب ٌثبكنب نما دبع نب ريشت" لاقو
 اناطخ ددعلا امج بناتى انل اهلمكأ نرصق فويسلا اذاو

 مهن« دلوي نه لك ناو ةداد محل راص يا هو دامتسا لعق لتتلاب لإ نوترع ال ما ينعي 2(«

 مهنم تام نم ىلع نوعزمجي الف انيس نوكي
 زوجيو .رهدلا ىلع فويسلا انفلات : هلوقك (اشتاوت فايساو) هلوق ىنعم نوكي نا زوجي ()

 لاقي ةعسويو ٌةفشكي ةجرفيو .ىلوا لّوالاو + ءاضه فوبسلا مهناك اًلاجر فويسلاب دازا نوكي نا
 فيفقتلاو ديدشتلاب ةحرفو ُهنع هللا جرف

 اتاَناَدُمو اجاهذ ليقو ضرالا نم اهلي امو تلزنت ثيحو برقلاو ةيحانلا (يلولا» (2
 عناوملا (سياوحلا) (5)

 ام ىلع لزم بر مالكا صيفلتو . هب ّبطتي 0 ل 6 0030
 ملا يتتآر نا لجا نم امناكم ينبع صبت يكك ينم ,ةهاركى ع هيف تمّولَت تف
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 0 ه 8س

 م نوما َنيآ الأ هك :

 هانا ماَخ سِراَق نم 0 ا ا
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 0م انونعب

 . بيعلاو مذلا ءافتناو ضرعلا ءاقن كلذب دارملاو ا 0 :
 ناكو فرعمو فرع فراعملا دحاوو . هيلع لمتشي اع هحولا يا الفرامل هن ةآرعا : لاك
 ا 000 ل ردو اقراثق ضيب ربخالاو ٠ هب اهزيستو ماسجالا ةفرعم نالءاج يس هجولا
 يا الجار يلغتو ٠ بئاوذلا ببشإ 0 ل 0 دئادشلا يساقن ام ةرثك نم انقرافم تضيبا

 ضيتلاو رفاغملا سل اندايتعاب اهنع رعشلا راسحنال ا:ةرافم تّضييا ل نازوجيو . انيورح

 رخآلا لوتك اذه نوكيو هانا اهامداأف

 عامل ريغ امون معطأ اف 5
 انقل كلا تيد انسشم ديارب نأ زوو. انطيا كفو رملا نع ةيانك اذه ىلع لحارملا نركتو

 راثأا انلاوماب وسان : هلوقو ةفايضل) رودق امج دارما نوكي نا ىلع لجحارملا لمحت اذه ىلعو دماثللا
 .يدنو __لزتقن يا ةاوادملا وسالاو . مهتصاقم نع سانل) عاما عفرو دوقلا نع موف رت ديري انيديا

 :لاقف انلجارم يلغت انةرافم ضي : هلو نع ىددلا ابآ تلآس : نارعالا دمحوبا لاق .ءاودلا ءاسألاو

 :ةعيحصلا ةياورلاو كلاما لجرع يلغت اك يلغت كئاحلا لجرءو عرق قرافملا ضايب نال ةفيعض ةياور هذه

 ىرقو بو رح باعصآ اننا ينعي ٠ اند ا

 نع هلاعفاب ينغتسي عاجشتلا نال !تككاذا ةتداهش نك مهلرق نماوهو يمك عج ةاكك 20

 :ءالعلا وبا لاقو . هّوالب هتافص ىلع لد تكس اذا ُهَنَألَو ةجاملا تقول ٌهناشو 0 ةناكف هاوعد
 هبق ىراوت اذا حالسلا يف هسفنن ىمك 5 مل ن نم كلذو ةازغو زا كاش 0 ةقيقملا يف ةاكل

 اغاو نزولا اذه ىلع عمجي ال ليفو يك عج ةاكلا نولوقيف ةراععلا يف نوزوبت 0

 .ظيفنحو 0 دهاشو ملعو لاع : لاقيف اريثك ناكر تشي اًليمفو اًلعاف نال كلذ اوزامتس

 11 ل
 تاك ,كلذب يرديانإ ةفامم ١ لعظم انآ 6 سائلا ئمكأال.ناو

 دشناو.ماتياو متي :اولاق كر ئاظن هلو يمك عج يف كا ءاج دقو ةغلابم َدْآ اًلبعف ناكو

 : ديز وبا

 نذل نرخ عراوش انقلاو ةريغملل كيتبا تكرت
 ١ و ةلسعو الاخ هلاإ هلأ لاعو هش اني _ سانا نمو نالفل اي : موق ينعي 00

 ةفرط لوق لثم : 0
 يننا تاخ ىتف نم اولاق موقلا اذا
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 (ت)انيلفأ نمالا يف ايي ماَسف ولو امش عْوَرلا َمْوَي صخرتل انإ

 رما مالكلا اذهو اسيا نكذب يديشات.تطرم هيي راك ل ا تدشآ
 .ةيمت الو من يقس الو فارشالا هقحم ام قاقهتساو هقرش ناب ىلا لصوتلا هب دصتلاو انل فاطعتسا
 ربكآلاك لجالا ثينات ماللاو فلالاب ىلملاو .لبخلاو لاملا يف ةميعم نيشلاب ةارشلاو سانلا يف ةارسلاو
 الع ام لكك لاقيو.نمي متي يذلا لعفا نوكي هلصا نال ذتيخ ُهنم ماللاو فلالا فذحتالو ىريكلاو

 تن ىرظ لحرو تاورسلا عمجلاو هالعا ءيش ص ةاَسَو مهتداس موقلا ةارسو.ةلالملا هنمو ُهلّلِح ام

 مقزكلاو نا تراس: ناو. ةيرس لبق ىح رثك فلل رام اذا يرب ترك كي
 ميضل نوعفديو ممرحلا نومحي نيذلا انع اه

 .هلوقو . ةياغلا ىلاو ةياغلا انردتبا كلذكو . اذك ناكم ىلاو اذكو اذك ناكم ترداب : لاقي )١(:
 ىلا مهقبات ديري ةناك ةمركك ا ىلا ةياغلل ةفيض» ماللا نوكك نازوجحمو ةمركم باستكآل يا ( ةمركا

 امراعهسأ ناك ناو تتِسدالا ىلا هدصق نال قياوتلا 00

 هتياينلو لار>الا رثكآ يف فوصوملا نع هعاطقنال قباسلا جرخا نوكي نا زوجيو ليلا تافص نم
 لهاوكو لغاك لاقي امك قباوسلا ىلع هعمل ءامسالا باب ىلا اهنم لوالا مسا وهو يلَجُلا نع
 ع ناعانلا ناكطتلا ناراصلاو - هلع دع هساب نكشف ىلا كاد يدلل يلصلاو براوغو براغو

 دباوا شحولا تيمس ليقو رهدلا دبالاو .يْلَقلا هنمو .مألا نع ذخالاو ماطتقالا ءالتفالا 280
 ند ىلع ال نع لزق نس! دج رت يك )0 تكل ناو هد الا توت الو رهدلا ىلع رعت امنال
 هاو لاك 0 هفلخ ديسلا كله اذاف اهل عمارم يا ةداسلل عونصمو ديس

 . مرقم رخآآ بان انم طمخت . هبان ٌّدح ارذ انم:مرقماذا

 اهانلذب انال ةصخر تيهذ انسفنا تبهذ ناف ءاقلل انمدقت عورلا موي ناك اذا: لوقي ()

 نونلاو قالطالل (انيلغا) : هلوق يف قلالاو - ةيلاغ نمالا . موي اهنكلو ماجحالاب اهعنغ ملو مادقالا
 عطق دارملا لب اهنم نونكمي ءالغلا عم مهنا 0 ا

 اذه لثمو اهنع ةردقملا

 فانلل ضررم هل امرك ) انما اذا فول رص

 مصرحل اذهو انمنتمال اهريغ ف اهتلازا الع ضرع ولو احتوصن الو بورملا يف انسفنا لذتن : لوقي

 نأ طال كغ ى)( اع بان ىلو ١) هلودو لو ةكروش ىلا قي صح راو ل 2 ككل 512
 ىلع هتلمح يا انا هتمساو . ةميسلاو موسلا ىلغاو ضيا ماتساو اذكو اذك هل ماس : لاق اج موست

 نكح نو كلذ 3ك هل انسخ ا نزع هل ىز هل موق نوكيا نا عنتيالو ماي نا

 نمالاو عورلاو ٠ الكرار تاجرا من كس يف قابط تلا فو . ورك يف
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 ا تودغ دهماو

 انالأك 0 اَذاَك

 الد د ريخ ل ةااَنكَد

 (ه]احو قاو لعودغأ ال

 ماقالا نِماناَلاَو نس
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 (نانيعذلق سائلا ماو َةاَرَس اَمْوي

 هسرف نع أرذملا فعزلاو ٠ 0-0 نادم ىورو 5

 رفعنم هدح 0 ىوريو (©)
 هتوص ةياكلل كلذب يمس دّرصلا يقاولاو داوسلا صلاخلا هلصاو بارغلا احلا (2)

 هجولا يبس مث نمو هياع ت تملس اذا لجرلا تدّيح:لاقي انبي يبوق اندوجا ناذا:ىوربو 2(:

 تيقس ناو هلخم ائيلباقف ةأرملا اهتيا كيلع نومدام انا:لوقي. كلملا ةيقلاو هدْكَلَم انالفْثْدَّبَ-و ايلا

 هديغ يف لدعتسا مث هللا كاحتو ءاقللا دنع لاقي نأ ةيغلا يف لصالاو . مهنم اناف مهارجم انيرجاف م اركا

 0 مالا ضيا انل يعداف ايقسلاب سانلا لثامآل توعد نا هانعم نا ( تيقس ) يف ليقو ءاعدلان م

 للفت انهم هل تلعج ةتبقسا:لاقف تيقساو تيقس نيب مهضعب لصفو لاقشم نالف تيأس ويف لاقي نا

 ءاوس امهلعجي مهضعبو ةعك ]و ةيوسك هلو هكفلا ءام ةحطغا ةتيقسو ءاش ام

 ال١ ]021 ]شق لحاف لدا دا رب 5 ةللح اج دايو ءانجألا| ىرغ اهات لحق ىلحا ()



 0 2 د جد 82-2
 0 يباعحاو يقر اف ىعيلس نم لأب

 0 52 | ه2 ه7 ا 1 كس رول ل لا

 6 مهو اًهغأ ركذاو“" لاح 6 7غما داك

 م ه0 ةنس وحن دارع ضرأ يف نفدق ءامسا دنع تام مث

 ونب ناكو .رعشلا يف ىلدالا ةقبطلا له رم كل رع ربكألا شقرمللو

 نف عايضلا دي هيلع تلت ليلق ”مرعش نا الا ةثيمقلا نب ورمعلو هل مدقتلا نوعدي ركب
 مهف اكتف نارمجي بلغت ينسب عقوف (يذاغ ن ناد نب دلاجلا عم جرخ ناكو ةلوق كلذ

 : ( ىراقكلا نم ) ريكألا نثترملا كلذ يف لاق. .الام باصأو

 0 0 راع 55 ناسل (1) ف 1

 نسا مربع هوك شحم .اسوراس ال حلا ب نأ
 رم .لاوظ تنك لكو ٍةَدَج ىرشلا 5
 را 2 فاوعلا» قرب .اولو (6) ىح يأ َرَمَعاَ

 ا وعواعم ه1 « ٌءعسود5ه <

 (هلز اردصلا ٍنيح لبق مهتندصاو ه 0 1

 5 وأ ٍبَحْرَم ىدأ رك ( ١هففرطخت وأش بز

 . ع

 يلاتا:ىوريو )١(
 هو. 5

 ميدان تلج هباور ثو (”)
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 موقلا رعشي ملف : ىور ا مولا ين يب : يضلا ىدرو فيفإ

 ردصلا تقو ند هلو هدا م ىوري 0 ١(

 هعرس قرادتقاب هذخا ةقوط 2و نذل 0 دقو ندبلا هيقيولشتلا (7)



 1 3 ا 32 9

 (1)التمانع باضآلا لعل اشقر نأ ماوقألا ٌملبُم نم

 ام ةعئتل ين مج باغ ذإ ويأتي عاب
 ةلمرح رظنو . شقرملا تام : الاتق امهلها ىلا اعجر ىتح هَتأرعاد يليقعلا قلطناف :لاق

 [اهلتق العفف هاقدصي ناب اههرمأر'ايهفوخو اههاعدف. تايإالا تق هلق لعجو لحرلا ىلا |

 ةقابف هريخ نع لأسف ناككا ىلأ تح شقرملا بلط يف بكرف . عضوملا 4 افصو دق اناكو

 ىعرت هيف وه يذلا راغلا ىلع تنا 'منغ ىتح هيف لذي ملو فهكلا يف ناك اشقر نا

 نم لجر انا: شرح هل لاقق . كنأش امو تنا نم :هل لاق هب رصب املف .اهلا اهيعار لمقاو

 :شقرع هل لاقف ٠ ءامسا جوز يعار وه اذاو نالف يعار : لاق . تنا نم يعاد تناذ . دارع

 لك اهتداج ينتأت نكلو اهنم وندا الد ال: ل اق .كبحاص ةأرما ءامسا ملكت نا عيطتستأ

 اهتاف نبللا يف هقلاف تبلح اذاف اذه ىمتاخ ذخ :هل لاقف . اهنبلب اهتتآتف اًرنع اهل لحاف هيل

 متاحا يمارلا ذخاف .كلذ تلعف تنَأ نا طق عار ةبصي مل اًريخ هب بيدم كناو ةفرعتس

 ةنكرتو هب ةيراكلا تقلطناف هيف متاثلا حرط زنعلا اهل بلحو حدقلاب ةيداللا تحار الو
 اهتنث متاخلا عرف عنصت تناك كلذكو ةتبرشف رخل ردا كح الك ٠ ا!( دي ني

 ملع هب يل !.:تلاق ٠ متاخلا اذه 1٠ : ةيراجل تلاتق ٠ هتفرعف رانلاب تءاضتساو ةتذخاف

 عدا: هل تلاق . يتوعد ل : اهل لاققف . عزف لبقأف ناريخب فرش يف وهو اهالوم ىلا اهتسرأف

 يف لجد عم هتدجو : لاق . متاخلا اذه دجو نيا هلس : تلاقق .هاعدف كفغ يعار كدمع

 اًريخ هب بيصم كناف ءامسا هبرشت يذلا نبللا يف ةحرطا :يل .لاّتف (59:نابج فهك

 : تلاق . متاخلا اذه امو : اهجوز اهل لاقق . قمر رخآب ةتكرت دنلو وه نم ينربخأ امر

 ىتح اراسو رخآ سرف ىلع اهلمحو ةسرف بكرف .هيلط يف ةعاسلا لجأف . شقرم متاخ

 : (رفاولا نم) تومي نا لبق لاقو ءامسا دنع تاهف اههلها ىلا اههتليل نم هاقرط

 دلل

 لل 111 هك هند كاع نيملا ةصقو هذه لما تانإ ليلها ةحرخ ىف رع (9)
1 05-72 
 رابح فبكت : ىوريو 220 ١
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 ايكالا نكهرملا

 هدل و بحا اناكو ةلمزح ةاخأو ةعفد هوبا ناكو .اًرعاش انيدأ نيكللا نشقرملا ناكو

 فوع هم ىلا بطخ غب الو . هيلع اذان للا ايلف ديلا لعا نع ريارصن ىلا هيلا ظ

 كفر كيجوزأ ال : ٌةمع لاق ٠ مالغ وهو اهنتشع فوع تنب ءامما ىعدت ُهل َةنبا كلام نبا

 قلطنا مث. ديعاوملا ايف هدعي ناكد نِهلا ضرَأ نم ةعيبد جرت نأ لبق اذهو . سأيلاب

 ديد نامز اًدوع باصأو هزاجأف ةحدمو انامز.هدنع ناكف كواملا نم كلم ىلا شرع

 مح. لبالا نم ةنام ىلع ءامسا ةجوزف لاملا يف ةبغداف فيطع ينب دحأ دارع نم لجر هانأف
 اوجيذف تنام اهنا اّلا ”هوربخلال : هتوخا لاف شقرع مجرو كلام نب دعس ينب نع ىّضن
 مهيلع شقر» مدق ايلف . اهوربق مث ةفحخ« يف اهوفلو هماظع اونفدو همم اولكاو اشركح

 وه انيبف ٠ هدوزيو هداتعي كلذ دعب راصو هيلا رظنف ربقلا عضوم هب اواو تتام اهنا هوربخا

 بك يف اممتخا ذا اهل نيبعكبنابعلي هيخأ انباد هبوثب ىطخت دقو مهم روي تاذ
 شقرم ءاج اذا :اولاقو هءوففذ يذلا شكلا نم يللا هيناطعا يبعك اذه :|مهدحا لاقق

 اًديدش نص يض دق ناكو مالغلا اءدو هسأر نع شقرم فشكف .٠ ءامسا رئق هنا هانربخا

 نم جرذ اهو هل ًةديلو شقرع اعدف ٠ ٠امسا يدارملا جيوزتبو هب هريخأَف ثيدحلا نع أسف
 هرماف لحاور ُهل تناكو ٌةتعدف اهجوز هل وعدت نأب اهرعاف ٠ شقر ًاقيدص ناك ةليتع

 قيرطلا يفإ ضرف هسلظ . يف ىضمو اههكرف اهانإ ءريضحأت 'يدارملا بلطيل اهراسحلا

 ةتأرعا يليقعلا عمد دارع ضرأ يهد 0 0 ًاقهك الت اناو . اضورعم 0 ناكو

 ةعم انككهو امس كله دتف هيكحرلا : اهل لوقب ةديلولا بوز شقرع 3 م

 ككحر# يناذ اّلاو ينيعيطأ:اهجوز امل لاف كلذ نم يكيت ةديلولا تامف.٠ اًءوجو ارض

 هذع لحرلا ةرخؤم ىلع شقرم بتك ةديلولل يليقعلا لوق شسّقرع عمس ايف :لاق بهاذو

 : ( لماككا نم ١ تايإلا

 هد 52 ضم دم حل 2-0 ا مسه « سدو

 اليم ايس عارسإلا قبسي وأ انيس ظرف
 4 0 ا



 0 بحبح ب بج اا سل اا 720

 ا ( ةبلمث نب سيقو ةَييص ونب: لئاو نب ركب | ناندع ينب *ا ءارعش 1 0

 (م.567) ربك «كآلا شق ا

 نب نيصحلا ةيلمث نب سيق نب ةعيبض نب كلام نب دعس نب ورع ليقو فوع وه
 شقرملاب فورعملا نايفس نب ةعير معوهو لئاد نب ركب نب "يلع نب بعص نب. ةباكع
 ا ا عل اا لقرلا» رغصالا

 اهتم

 ملك مدالأر مع يف شقد 3 سل دق رادلا

 ةعاجتشو سأبو بلغت ينب عم اهبورح يفو لئاو نب ركب يف عقوم ًاعمج نييقرملل ناكو

 ةعيدض نب كلام نب فوع ناكو .رثا نسحو ودعلا يف ةباكتنو دهاشملا يف مدقتو ةدجنو

 لك يفأ لئاو نب ركلل اي: ةّضق موي لئاقلا وهو لئاد نب ركب ناسرف نم ريكألا شقرملا مت
 لتاقي كرب و٠ يغيسب ةنرض الا [مربتما ناوز نبارك نمي لحجز يب عال يفولحمو اًرارف موب

 رسأأ يذلا وهو ركب ناسرف نم ضيا كلام نب ورع هوخا ناكو . ذئموي كربلا يمسف

 هل لاقي عضو« يف بلغتو ركب نيب تاراغلا ضعب يف ةفحازم ريغ نم نيلمخ يف ايقتلا٠ الاهلبم

 مو هموق ىلا هب قلطناف هرساف كلام نب هرمت ةكردأو لهلبم ليخ تمزبنلف لمرلا ان

 ٌ ًاًيدص ناكر رمت ن. اهي مدق رمخلا عيدي رجات هيلع رمز كا نس م يحاون يف

 هدنع اورغنف كلام ونب هيلا متجاف رمح قز ريسا وهو هيلا ىدهأف رمخلا همه يرتشب لهلهمل

 بارشلا مهف ذخأ ايف. .هبف نوكي اني درع هل درفأ دقو هتنب يف لهلبم دنع اوبرشو اركب |

 | كلام نب ورع كلذ عجف بيلك ىلع هب حونيو رعشلا نم ةلوقي ناك ايف لهلبم ىتغت |
 نب درمعل ناك الج ينمي ) بببز دري ىتح ءام يدنع برشيال هللاو نايرل َُلا :لاقف

 ظبقلا ةرامح يف رشع دعب انغ ابيف يعريف رت فاوجا نم ساهدلا لوانتي ناكو ٠ ( كلام

 ريعبلا ىلع اوددقي ملف لهلبم لتقي ال نأ ىلع صارح مهو بدبز كلام ينب نابكر تبلطف
 جرخأو لهم ىلع اهدلج جيرسأف ابان نمو كلام نب ورح رثو . اشطع لهلبم تام ىتح

 لهلهملا توم يف ليقو باغت يب دحأ لّلخلا تنب ةتارما لهابم لاخ تنب تناكد ةسأد .|

 هتجرت يف رم امك كلذ ديغ |



 م ' كد :

 البو يع ءادخألا انقذو ان درس موب مكرم نر

 الق البق مهن اَنآَنكَو ف موي نا اًندرآَو
 اوشا 1 00 هر 1 هج
 الوزنلا اوقطب 5 اولوتو ميلا تادراوب انلزو

- 
 دوو 0 7 2 1 2ك ٍِ ٍِ دو ءءء و 00

 الويك _مويفتعت ارزج انابش تاعماّدلل كف راو

 3 لماكلا نم ( ةلوق داع ني ثراغ هيوماس ىؤرو
2 3 

 حارا ذل اج ط ىبس ال ٌبرْطَو
- 3 

 مسانولا 0 َتاَدَعل 1 2 اصلا ل لإ

 | ىلع برعلا دفد عم عم مدقو : كالا يباككا نع يعاطقلا ةنع اور ام ثرامل مالكن و

 0 ارا ليزج لاكتساب ةكلمملا كل تماد: لاقو ثراخل ملكتو ىرسك
 | اذهو ٠ ىللا فرعي ليواقالا لقاننت .ُهنم لق ةلام بهذ نمو 5( لاَظ

 كناريج نو ترعلاو محلا ادطنلاج هتك هن ,فرشو "كرا هنا قطنت ا كفجوتس ماتم
 ناو "ضير ريف اجدوتسا نأ + ةمناتك وجو , اة انلوتح + نورتيلا كلاود ١ تودالا

 [ضافر ٠ رفال يك الو . ذل يثنال ٠ ضمن ريغف استبلط نآو# ضهح رمق !تكراتملا
 ىنأو كلما املا : ثرامل لاق ٠ ةفيعض هللاو ةزيزع سّننا : ىرسكل اق .راصق انراعاو ٠ لاوط
 ٠ كسفن كناسل ىلع لوتست مل كره رصق ول : ىرسك لاق ٠ ةّرم ريغصل وا٠ ةزع فيعضل نوكي

 ىهعنف ٠ توملا ىلع هسفنب اًررغم ةمدتكلا ىلع هسفن لمح اذا سرافلا نا كلللا اهيا : ثراملل لاق

 فرصت يمثو .اهسبحاو امدق برم ثعبا يفلا ملعت برعلاو «اهربدتسا نانجو ٠ اهلبقتسا ةينم
 اهقربو ٠ ىحر اهداقتم تلعج ءاهقاس نع تفشكو اهاظل ترعسو ءاهران تشاج اذا ىتح اهب

 .اههجل تارمغ يف سمقنا ىت> :!مضاططخ ضوخ نع رصقا ملد ٠ يريثذ اهدعرو . يفيس
 0 كرتأو امد اهرطقساذ .اهشيكةحوبجب ىلا يناسرنل كلف نركاو
 نم قطنا ةلاعف : اولاق ٠ وه ا : برعلا نم هر نا < لاق مث. ٠ معشق

 ديو ا رح فو مولاكت ب ارا ىرسكل اق

 را ل
 لهاهلا ةجرت رخآ يف اهَلِج 7 تاكو 3 نم اهانرصتخا ةجرتلا هذه دع



 ٠ د هز هكا
 ةادغ 0 ب آذآ

 نط ِكأ 1 نا

 3 0 ا

2 00 5 

 :ب انتا رق وزع"

5 
 ع رم ىلار انمحزو

 اندرو ردرا يذلا .امصان
02 

 نبل أننصنو

 يراذعلا ديربلا لع او دج نيج

 يش نيد .حاصأأ ضان يف
2 

 اًدؤأو بلك نب هيل انلاشإق

 هاج اسي 26

 ىتح نالبع .

06 
 اًههدو ام

 انامجَو

 0 يش 0 وبا

 118 دل أن

 0 2و ل2

 00 ودس نيح ل عدب

 اليّتلأ يوري دار 00
 اشعر نم ىت عم

 ا نا ناسا قوق
 ارا مى ار

 رفا اق ةواد ذا

 الع رصلأ تام لاتسك

 كلا كنف ا اري

 الوكت امذق ناو ٍلْكْذيَو

 اا ل انك
 ال | نا ا قانتلاك

 دي أجب ىَر اا
 ا

 اليس ص ا ا 5

 اليوعلا 0 كا ٌتيَِحَو
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 وسو انسامرأ ان تنص

 ا ماركلا اَذإَو

 اهمنج لقا َنيِح ةدنكل لاس
 ايمو شوج ادق دق ناكل
 هل اَدَصَق يِذَلأ اسن دقو اَمَجَر

 الفاوج اللا لع املأ ىَرجو

 داع انمولخ مت َتدَجَوَو
 و مكحامم 0

 بم ىلا تاصقارلا تروالَك

 هلع سوف 0 0
0 

 0 نرد - لوحو

 نم م ةدمدقلا هذهو ريش ضيا لاقو

 الحم امر َةاَدَتلا تقرع لَه

 1 جيدا امصلأ هن تع 55 5

 دنع مد ف 3و نأَكَف

 م اذن سحب وا ةظيال

 الامي اني ِهِيلَع تاه

 طاق .الرالكال] تكدو
 كل جيرلأَو دحلان

 ماثآلا ّرخآ بقت ا
 مارك يَ مالا لع منك
 مط 1 نأ ةّشنك نبأ لوح

 ٍماَنَق جَوَتم 0 لأب

 ماع ليس لدم عشت ل يكسو

 ماظقألا َرِداَوَب لاَجَرل ين

 مالخا الب انادعأ َنآكَو

 مااا وحل اد نر
 مارحإلاو لْظَأ برو الك

 مار لك ءاَنتلا يف اوُموَُو

 ماَترض ٍرِوَنُم لك َنيِكَي ١
 ( فيشكلل نم) هدئاصق تايقتنم

 ليغ: ل دم م

 الو «نسنالا 1 ا

 1 هويدلا ل تجاه

 ا شقور هلقف كن 1

 المت م 0 تا

0-2 

 ايس هيمتسنف روتكحم

 00 30 هنا

 هموسر ف 5
2 

"05 



 و اهجوخاو منع نمو دانز نمو

 مهل ت ا | سول ين نم

 اخ هم هس

 مهم وهو 3 رتل لا ار

 باغت ذدهتي ضيا هلو

- 

 0 ّ 0 َلِزاَلَ
- 

2-7 

3 

 اد ا ا تع
0 

 هوب لحت تناك دقوَت وأ

 اوبك تضرعت مو َكْيكَر

 ها تحض مادا نر

 ةيعاداس اه طك
 ا

 دهاش اننف تن او تملعدملو

50 
 0 1 با ا:
 دال َقْوَق

 اندابد نامل

 اهراصبأ اًصْخاَوَش

 و 22د

 اودر ا بايو مو

 اودمح الو ان الو 00 7

 3 مهو اوراَطْذا رمتلأ فو م

 تعا "سا اس لا 70ه

 ابل نحوي ىتح سانلآ لتمنو

 د م رخو ءامآلا َدْنِع
 ا ا ها م

 ا دق وم َكلاَذَكَف و

0 0 
 لعن لي ساّنلأ بأقو ناعطلا 0

 دحا الما يف مُهمَو 32 ماد ا م

 5 | ساكص

 مار مارب 0 ايم تفعو

 اا دا نك لاو
 ماشلأ كا نع ريادلا نوح

 ماّتسالأ دعو 55 9

 0 زار نىليادإ

 عع م ه تت فد

 مارض تاهش هبسمت ا

 دع

 ماصخص كذهم

700 

 لك ودعت



 0-0 داغ نا تراطا

 | طش اًهَدَح يف ةيدنه لكي مك نواس نِإَك اننِلَس نإ
 هللسد 100026 للا ميسا لشمال

 ك0 ل مكن 2
 ا |

 اوما اذا يع ةكف ا قوم ىمص ِتاَصِقالآ ص التل ْبَرَو

 : ( ليوطلا نم ) ندد نم موق ركذيو 0 ضيا لاقو

 0-0 ع سمو ”ثهراو 58م - 1 -- ا

 ماكل عطق داتعملا سراملا انا ىنن 1 قل تدهش دع

 1 مو 0-0 سس ها ةةههلس »< 1 هاا ل8 هور 2اس اراك

 رِجادملا معد أاهرح هتدراو هدعب ا ارصن تسملت

 ا - 5 5 ميس -ع ع 0 9 ه2 ادا ا

 ااا عمج يف يرذ ددعي انا[ ويرصعم ىرإي قاوسو
 سس -ِ ف - ياريس ١ ١ رس در 5 ه 0-1 05 3 20 -

 مآ اكرشو ادالوا عايد اري 1 ربغغ نم دب الو

 5 7 1 ااا 2 - 2 د 101

 رشاعب دما يناو داون ود :ىدلاو وعطق ذآ نيودش متانظ
 س6 و 0 - ع؟هيدس - --

 : ( طيسلا نم ) ضيا ُهلوق هرعش نسَح نمو

 اودْسَر مو رج اوسخ ونطلب مهقوو ركب نع بل لكس

 0 يصل ع ٍناحاتج 8 ا مويحاتجي اولدعا

 ف م ا 0

 اودعر مد نم 06 اودرب او

 8 5 ا
 ا ©,<29 ٠ عدس ىف ع

 مهتوخاف لك دو ركنشو

 ةفايآس ب رس را ع
2 

 0 اح زم ا نر

 ا

 كا

 ع 55 يل ءلا 2

 ا 000 ادوطو 0

 راحل عا سا
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 ( باعث نب سيقو مص ود: لئاو نب ركب ) ناندع ينب ٠ ارعش "5

 لدافا رشم ار ِرْدِخ َتاَذ ىَرخأَو لب تاك اول

 لكلا كلا متعطَسسَأو حدر ام ام اودعؤاف ركل اب

1 

 ممللا قالحت موي وهو ةّضق موي هدهش موي لّرا ناكو مهيرح دهشو ركب رما [ثرامل لوو
 ثراحلا ئاصو ضريوع هسا ناككمي اوقتتلا مهنا ليقو ٠ اضعب مهضعب اوفرعيل مهو اوتلح اًركب نال
 ةفرعب ال وهو لهلهملا رسآ اهفو ةعزه عبثا تمزهناف بلغت ىلع ةرئادلا تناك هسفنب لاتتلا

 ةملعاال : لاق ريل هونك ىلع ينأ 5١ لهاهملل لاق ح٠ رم ا هتمذب ءافوو هدعوب امايق ةقلطاف
 لتقف هباع َدشف سلا ئرعا دصق دصقو: :لهلهما ةيصان رف .نابأ نب سبقلا ٌقرعا الا
 : ( فيفتل نم ) كلذ يف لاق

 : | ادع 320 يدع ىلع يس 0
 نانا نبأ 0 15 لطي م ا

 0 ا راحل 6 فيلا ل برص سراف

 ساغت اصب لَ لل! ترا ناك دقو . لهلهملا ود 2 درو ا كر تكاد

 اير اورتح هل موقتثال امنا بلغت ترو ىلغت يف هعتاقو ترثك ايد - ضرالا ةملكت ىتح
 : تببلا اذهب ْنْءف ثراهلل كبب م اذا :اولاقو ًالجر هيف اواخداو: ضرالا تحت

 ضعب نم نوها ّرشلا.ضعب كيَتانح  انضعب قبتساف :تلئفا. رذنم ابا

 ٠تببلا كلذب ىّبَع لجرلا كلذ ىلع ثرالل ىلا املف.داع نب ثراملا ةيمكرذنم وبا

 دا تالا ا التو ركب تصصاو لعفف : كلموق ةيقب موباف تلمسق رب: ثراخلا ليتق
 بزح يف ةلوق كلذ نف عوبطم نسح 2 .٠ 2 0 هل و ةئاقو تناكو ا

 ىلا لا را نبط اهلك نا لا سدس ليام.
 بمتلا الا ا كيفك ادم 0
 0 ريا ىف لاك يك اداب تن ا هاربا ظ

 2 530 مثا مكاف مكحيداس ركن الق م 5 "1
3 
 2ك |



 ا 1 0- دانع 0 تراثا

3 

 ل

 يلاعفَل ٌقِباَطُم لوك نا
 ٍلاَّخَو 0 هاذ فيلكا

 لاطسبآلاو ةاكحلا قاتعأل يتم ِرَّمَتْل
01 0 - 

 لالي رلا نارين يلصأ فوس
- 

 ا 5 5 7
 1١ ع ١ 1١ 0 1١ ع

1 
 )ع 1 م

 ىو 7-7 : حسم ا ا ا 1 5

 1١

 م
 5 35 5 ١

 ١

 اا
0 7 8 1 

1١ 

. 
 0 ات كا

 5 ا
 1-3 ا 35

 ١ ام 1١ 1١ ١ 1 59

 ات ا 0-6

 ١

03 58 1: 

 احرو مهلاجر تقولسا نأ قم زكهخلا

 لاذع ترص الشلل لاطا ىو , نمش 217

 اصو مك َنِيآَو 10 يم :

 اسن اوداز ا -"اذإثا للاكل نع دعا

1 

0 

 نا
 ٍْإ و

5 

 1 5 اسال خا

1١ 1١ 1 

5 

  1١ان 5

8 

 ا

1 

 لاقل ير ل
 421 و ا 0
 ناقسع بعمُ م 0 م ىم رهشلا طب رم أرق

   1 0را س داد0 22 0
 اذ : 5 9 7

5 
 ا

 تالا 2 6 كح :, همس م ب ا 0 ع و-

 كارلا ادني لازال اوزيصاوا ٠ اود هارد كرد ا

 لالا يف تقم ال دامفم كا مج تميضأ ذك
 لاننا اذ لقا جوف عاد ادوعالا بلا ك1 همم -

 لامكم الو نهاد الو س أنا ىَد سكك ريغ تفك دل

 لاضتلاب + متعب رقت كلا نم لاخلا منت
 35 اضم والا ]ىف دقت كفو اكن ين :[ررككي

6 



 لادا ةعولإ يوكل

0 

 نم ليتم
 انيكك َدَقَو 0 6 :ربص 2 3

 دك نما يرحل

 ا 06 ل

 اَنَتَك 1 5 20 قدص

 2 ل ا |
 داع نبا | لاتقل ؟ لعال |

 ينم مولا ابرق يلياح اب
 يه أهو ست مودل يميل

 ىِم ,ريهشلا . ,ظيرع ارق
5 3 2 5 0 9 

 .( ةبلعث نب سبقو ةَعس ونب: لئاو نب ركب | ناندع يب ءارعش 1

 2 مارك سطو دمل يربو

 ا لاطبألاو هكا .لذقاو

 لام اَتاَم ْذا 525

 الإ 1 الا تان
 24 تو ا هاوؤلسو ل
 يلاضن دير ثراح موب

5 

 يو ف 00 متيعشو

 ا

 لاوطلا امرا كلملأ 5

 لاه اك اًهوؤاهز عوج
 هيو

 لاله نب ب اَضَو ليو

 ”لاتقت كلا ف تادلاولا ملسأ ؛



 ع نب ترااظإ

 لاوطلا لال لع ينل َلاَط
 لاطبألا لاكآلا قاتل
00 0 

: 5 6 | 4: 7 

1-0 0 ١ 0 

 - تقلا 021

 لاله يحو اخذم اولاسأو

 لاضلا ندع ىدالا رتكم
 لمص ٍبْضَعِب ابدي ِضاَمْلك

 تقيل نم يعل سو منيو عدت ىلع دري لاتف لهاهلا هلوق غلف

 لالطأ ني ةازتلا هلع

 امو يف 0 1

 قدَِص لها اهاهاو اهاَر دق



 ( ةبلمث نب سبقو ةعْبص ونب : لثاو نب ركب ) 1 5 3 9 5

 ل1 لا
 1 00 1 ام
 10 هر ا

 لاك 2 نم لا ادبو

 لاكشاك ءارغ 1-0
 لارا سوؤر نم ل ًَ

 لاوعل 000- 2

 لافتالاب ل 2 ب
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 34 1 ني ترللا

 لل هاش مهنيب تراثف قاّريلا وأ بيلكل تق ىلع معتو هللا

 نادرع نب ليقع رسأو ثراملل ةوخإ لتقو مهيلع ةرئادل | تناكو ةعبض ينب ىلع هسفنب نار

 ىلا 0 يل يل ةعبلض ديس

 ترا لتقو تراطل رب داع اوي لقو ليقل تدراطتو اًديدش الاتق اولتقاو سودس

 داسفلا قدما مث ةبلغ ريغ ىلع اوقرتفا مث نيزرإلا ٌسودَس ناسرف دحا دوعسم نب رضن

 رعب نإ لا هحاص ماكل ىو ا اعلا كلامو ىرال

 هدهاشم هيف تداجو زازخ موي دهشو ٠ هموق يف 0 دانع نب ثراكل راصو ٠ 5 ةعسر هللا

 ٍ ( زجرلا د رع كلذ يف هلو مهلتقو ريش نم نراك 3 نسَحو

 ليسا مامزاو تانعارلاب .ريتأ هددت كان 2
 رقت يرش لوح لع رو دبلثك نم ناو

 ةقان يف هدّدرسل بيلكل ثق مظعتساو لاتقلا وه لزتعا سوسبلا برخ تناك الو
 اهرعاشو اهسأر وه ناكو ةيلعث نب: سبقو لجو رككي اهنم ركب نم لئابق عم برللل لزتعاو
 متاتقو مكمرت جويل نابش ينب اي :ناببش ينل لاقو هسوق رتوو هحمر نانس عنف هنامز يف

 مه دعا براجي و نيئاخ اوفرصناف٠ كاستل ا متعرد ع ع عمتها ديس

 نا ليق٠اريجب هدلو لتقو ناكام هرما نم ناكذ لتقلا يف لباجلا فرسا ققح نايبش عم

 نب سقلا ٌقرما ُهل لاقف 5 0 ٠ مالغ اب كلاخ نم : لاقف تادراو موي ةيقل ىلبلجملا

 دق هنب لهاؤ اذه رع ناذ لبلم اب الم : مهد يف مهتمدقم ىلع 32

 دعو هلوق كلا ل لبلملا تفتت ملف“ هد نع لاسال لجر هب نات ةتلتق نيف انبرح اولتع

 برملاب هموق يف ىدانو ةيمدلل هيباب تراثف ٠ بياكل عن عسشب وب :هلتق دنع لاقف ةلتقف هيلع

 ةّرم نيرشع نم رثكأ ينم ةماعنلا طب رم ابرق : هلوق اهيف رك يتلا ةروهشلا تدع
 هوءاق اهلثم اهنامز يف نكي مل ٌةسرف ةماعنلا تناكك . رم نيسخ نمرثكا : نوردب نبا لاقو

 اذا 1 ل ا نم كلذ لف نم.لّا ناكو اهنذ عطقو اهتصان 0

 : ( فيقتل نم 5 ”ديصتلا نم انمراررأ ادلع نا جارآو نيرَح  متدمال يق
 ع 2 - 2 ْْ

 لامعالا حاَصَو 57 ريغ كلور 0 ءيش

 لاتخأ ضعب َكاذإ مهيف سيل اعين نور سائلا ىَرَو



 ا لئاو نب ركب ) ناندع يب ءارعش ١#

 م٠ 7 داع نب تراك

 قارعلا لها نم يرككلا ةملهث نب. سدق نب داع نب ثراملا نذنلا با ليقوريجي وأ وه
 دقو ٠ نيفوصوملا اهئاعجتشو اهناكحو برعلا تاداس نم ناك 5 ةيناثلا ةقبطلا ءا رعش 0 نم

 نب رمعم ةمسا قيردملا © هيلن نب نارمعل امالغ نا كلذو سودس برح يف ًاهارم ريشا
 ثراخلا يبأ داع ىلبإب هبا تمدطصاف ةريوق نيعب فرعت ءام نيع وديس لاا 0

 نب ليضفلا ليقف هلتقو | رمعم ثراطل ىمرف التتقا نا ىلا هتني ملف 8 ارد ماك

 اًدّيسو هموق دعو نم ٠ هدبأ نارمع ناكو همالغب ةعبتاف رخآ مسا هام راد ىلع نع

 15 ل" ال بدأو داع يأ لزام ىلا اماطع اهتاسو ولبا ىلإ تزال تحض: اط
 : ( ليوطلا نم )

 اوس نب َرمعم را را ا 0
2 

2 7 3 3 

 يراد ل 3 يئامذ تدرآ اعاَو لصف ها ل امو

 عه م 2 هدام

 يراخب نع ش كك 00 ََ ع هب تمر

 ل تير لك رامطاو الثأَو ةلمفرلا ينودعسأَم الآ

 هيلث نب نارعع ىلا كّيلسا هللاو نذا ٠ كآبالو هللا كانح ال : لاقو ههجو يف ل

 الو هدلوب نارمع ينلتقي ال : ثرالل لاف .سودس برح يوق ىلع ثعبا الو مدلوب كلتتبف

 يرصلا غلبد» ٠ اًبااج اهل سلاف ٠ ءالملا يف تعقو دقو هدد ع كاع ثدي يآنا كيتا

 يأرلا : اولاقو . سودس لنابق هيلا تمتجاو «هوق نم رضح نم يف راغأف هيبن نب نارمت ىلا

 نب لئاوب ال ىضرا تسلو يدلول وفك ةعمض يف سل :مهل لاق تا كلا

 نا كرا كلن ١ يأرب اذه سيل : اولاتف ٠ ( ناحور نب قاّربلا وا ًاسلكد يري ) ةعسر

 - موق ىلا ميل نا ل رحت ىلاذ ٠ يرصلا يغبلا وه اذه قاربلا وا بياكب يضاقتلا ديرتو دابع

 اودجوف هنن نب نار مالك ةعيض ينب غلبو ٠ مثريغ ةقفاوو ةعم اوريغب نا ضعبلا ل

 درف ٠ ةيدلا يف هومكحي نا هولاسو هدلو لتخق نم. نورذتعب هملا اوهجوو اوظاتغاو كلذل

 لكنب : كف ريف 00



 : ٌةَدِلاو تملع دق

 تق م ب آن ين جدأ ِتَّعَلأ اكل هت

 ل ند

 2م 0 108 هج

 (*) دعاوسلا لاول ٍدَعَس نم ذي دي ذاََح ترسم يلا 0 يتب رع

 00 ا هقاح تراط مُوَتلأ را أم اذإإ

 نعط صاعؤ ور< م رم لتفو اًديدش اَلاتق ردعج لتاق مث

 اعرف 0 ديدش 53 دعم اًررعحج باصاو ٠ هجزب حل هر نادك صدد

 بلغت ينب نم تنظف 1 4ندوف ةشار ىاح نكي مد ءاسنلا هب ترف ىلتقلا عم ٍدئموي

 دج ةنلتكف

 نارلبلا مجيمو ءارعشلا تا تاافلط باكو يفاغالا تاك تداككلا مجارتلا هذه مجلد ان

 قوزرملاو يزيربتلل اهحرشو ةسايلل بانكو توقايل

 مم لدناءتففلاام : ءاور نمو تمض"لح ,فطع ومن اذكه هاور نف> تفقلو : ىوريو 011

 الل لوضوملا نم لوذولا لدي اغار اك ريس ى ام كدتع ام تفرع دف : كللوقك لوألا نم ةغاقاإ
 . ةدحاو ةلزتع ةاصلا نم نيدر# نيلوصوملا سفنف الاو . ةدئافلاو ناسلا ةدايز نه يناثلا ةلص هنمضتت

 دارس ةناثلإ لالالا كتم للا كن اب عضوملا ةبوصنم وكم افاهنتسا (اه) نورك ناو 4 كك

 ثريغص اناو ٍتماهشو ٍقدالج تملع دق يا ةصقلل ميثنفت هجولا اذه ىلع راركتلاو ىلوالا ةلمجلا نم
 قلخلا صقانلا جدخملا 2(«

 نورك لازطو  دارللا رتل هش دل يي اغاو ليخلا لوحف يف لمعتسي ذيذانلا 0
 لاتلل ةففزعم املويذ تعفر دارملاو فول ( ترحشذ) لوعفمو ٠ لاوطو ليوط عمج

 سوفنلاب مهجولق اوسرا ديري هناك فود هتلوعفم اوسراف اوبرا“ ةآوق اذإ كوخ (9)

 © عن فردا نم بولقلا تراط اذا لوش 5 ةرثكلأ هلصاو ةدجحام عمج دحاوملاو . اهوتنا يا ةعركلا

 هفيرشلا سوفنلاب اوتنث ءالوه باعصا م



| 

 ا (م 5580 ةعيبض نب ردعج

 ريصقلا دعبل ةغالاب ردعجلاو . هب فصو يقل ردحجو ةعببض نب ةعيبر فلكم وبا وه
 دابع نب ثراكلنا كلذو ةضقلا موي ُهلاَق ليلق رعُس هلو مثدنسو ركب سراف ناك سانلا نم

 : مايه نب ثراكل هل لاف. هلمعا نا ديرا امف راج اد يعيطم تنا له: مام“ نب ثراحتل لاق
 كل اوناكموقلا نا : داع نب ثرامل هل لاتف ٠ كرءا ىلا ريصملا» كتعاط نم ادب دجا له
 .لاجرلا نع الاضف ءاسنلاب مهلتاتق مكلع هَ برملا يف كلذ مهدازف نيلقتسم كموتلو
 اا 0 اذا يتم ةارعا لك دلع - لاق - ءانبنلا اتق فكو# مايه نبا "ثراملا 2.لاتق

 اًداتجاو لاتقلا يف اًدج ديزي كلذ ناف مكارو نم قه لحاو ةئاؤغ اهطلار

 نم هتقسف ةمالعب ةتفرع مكتم عيرص ىلع نهنم ةأرلا ترع اذاف ٠ امقرعي تامالعب اوملعو
 اواعفو هوعاطاف ٠ هيلع تتاو هتلتتف ا 0 ريغ ن رم لجر ىلع ترم اذاو هتشمعنو ءاملا

 نيبو مهن ةمالع كلذ اولعجو توملل ا 7 ركمو 0 تما كلا

 هديل نيدح مشد الدر ناك هناف ردع - ريغ ةسار قاح الا دا مهنمق د مو مهئاسن

 سراف لوال يل اوعدف يب متهوش 0 مملح نا موق ان : لاق < نيدردتلا ناسرفلا ن : 6 راف

 هيلع دشف قانع نبا علط ودعلا مدق ايلف. هنم اكرتو كلذ اواعفف موقلا نم ادغ ةينثلا نم علطي

 : كلذب ردعج دالوا تم تاو كالا نب عج حدي ركب نم ل اجر لاقف٠ ةتتقررحج

 امرك ةلأر اثم عاجا ..اممللا.انتلح ال يذلا نبا
 | 8 نم م لوا ٍسرافب

 : 3 0 ل ل دتمو 0-007 5

 ||| و 8 5 2< همس ِه 5-8

 أ 1 / كو يتنك تماو يقلب ٠ تمي

 هايتس 0000 1 تل ل لِ ع قد

 لالقلا لاق ةنكلاو مويالاو ةعألا ءردضم (تم 1) :ةلوقو ملا هردصم (تمنتي )2 ةلوق 99

 هدبلتو رعشلاراربغا ةثوعشلاو ثعشلاو هسفن ةآرما ةنكلاب ردحج ينعيو . نبالا وا خالا ةآرما يه
 لاتقلاب هلحاعملا ةزحانملاو يىلا اههوجو اوفرصا ديري ا



 ١" يركلا كلاق نيادعس

 يف ترج اًروما زكذيو بلغت ةرسكص دعب ؤقفي, اهلاق ةيتآلا تابدالا اًضيا هل ىرعتو

 2 عاق 5 5 م ل ل ا 1 هَ

 البو ىتط ذإ يبلك لقب لئاو ةّشنأ بثت ارت نحو

 0 هما «م 30 ٍِِ 39 هم ع م2 <

 جلا ريع مهعنت نم ماسك (١)هسار موعلا نم ىداف يذلاانمو

 اهل ه ن6 2 ماعلا خا عدد م هد

 المر دق همنع نِم الصفتمو هحالسو هزي انلا ىداف
 00 هءم 2 و ل اد 2 و

 هتان يعلي اناايرتط دا
 لملم توما نظف توم تيماعا تاو داء

 ٍِ 2 27 22 61 و كال د ا 2 و
 الصوتل ميلا اهايرعي تنمو تمراو اعد تلآم دق ركشيو
 هم 20 هت - - - -

 دنفلا سيئرلا ناكو دابع نب ثرللا ةَّضق موي لئاو نب ركب مكَح ناك: لتاقم لاق
 ءانثا يف كلام" نب: دعس توم ناكو٠ كلام نب دعش) واش ناكو اردعج مهسراف ناك

 ف|هذو 1 تهز هم نااقلا عى دعب ةييبقلا نبا ةضق مى لَك هنا ليقو ركل هذه

 ةضق تافحز نم وهو تاععاشلا دوسا موب لتق هنا ىلا نادلبلا ممم يف توقاب

 ود ا 6 دعم 0
27202 

 هتح رت يف كلذ هصقو سبق نب ردحج ىلإ ريشي 200(

 ةينث يف سق نب ةعيبض نب كلام نب فوعوهو . كربلاب فورعملا فوع هيخا ىلا ريشي (*)
 ثيح كرب كربلا انا ىدان مم ةقانلا. يلوقرع برض ةينثلا طسوت ًاملف اهل ةقان ىلع هما هعمو نص
 يفا فيسلاب ةتبرض الا امزهنم لياو نب ركب نم لجر يل ريال هللاو لاقو هفيس ىضتنا م كردآ
 كلذ يف لاقو راعو رارف موي لك

 اكتم يتلا طرقا اود ملكا, ةعيرطا ضم 0



 6م
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/ 

90 
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 جك»رمإ

 ( ةبلعث نب سبقو ةعبيص ونب: لئاو نيركب | ناندع ينب ءارعش 5 5

 1( را وأ مع 1

 و 2

 () حاملا لجالا هقاَنع اهتوَخ لنيل كَ

 (م) عالسلا يضتنَأَو ِتوَملأ نوذ تول َلاَح َتاَيَع

 (4) حاطبلاو رهاوظلا اَنِم ْتْلَح اَذا ها

 حامسلاو كلذ ل ةّرمالا أ

 رطعل ًايخمال نككو ال : لاتف برمل ةتعضو نم يفارتا : تايبالا عام دنع ثراطل لاف

 بلغت ىلع مهتدعاسم نع ركب 00 رك ةلوق ايضرا كلام نب دعسلو ٠ سورع دعب
 :( عيرسلا ن |

 اَدِحاَو الجر ةوذفي نآ همك باد ْاَنَطَنِإ
 ادماَح ا نال 0 1 اسوأ لع تتنأ هجشنو

 كل ل اوس دكو لهدا وب الو
 كارلا يركلا َنييراَلاَو - ىدنلا ضر را ىئالا

 9م 3
 نا

 ما
1 25 1 

 ا حارب هريغ لعجو ٠ رثكرالو رعشلا يف لاقي اذهو برحلا يف يدنع حارب ال

 ةئاادلا هم الو يل دبع الو . تاقكالو يل مهردال : لئاقلا لوقحال رك اذا كلذ نسحي اًعاو

 در باب نم ةناكف عفرلا الب ىفني ام لصا نال رّركي ل ناو ال دعب ةركتلا يف عفرلا رعاشلل زّوِج
 0 1 0 ك0 1 اف ىإ اذكرو اذكح ناكم نم تح رب ام لانو . لما ىلا ءنتلا
 الو نامزلا يف يناثلاو ناكملا يف لوالا حادبلاف .ٌةلعفا تلز ام لثم ولعف ىلع تمقا يا احارب اذك
 ربخ نم هل دب

 نم موجريف ؟ولثقي دا امتدش نم مهوجيرتف عءادعا اولتتت يح تركلا هده |ورتص ١ قآ (1)
 حارتسم وا حرا تيلل مملوق اذه وحنو . كلذ

 ةقاتعي و ٠ لئاوملاب فوالا بصنو برملا فوخ يا اهفوخ . لئوما بلطي يذلا لئاوملا
 عقاو وه ام عفني ال : مهلوقكوهو رّدقملا حاتملاو .اهنم هركي اميف عقبف ةالا نع لجالا ٌءلغشي يا
 ٍقوتلا

 1 1 بورحلا هذه نع بهذيف لحرلا توفي نا نود لاح دق توملا نا دارا ()

 ناغلا وا لتقلا الا سيل هنا
 ءاحطبو حطبا اهدحاو عمجلا رداو: نم وهو امتوطب حاطبلاو هيدوالا يلاعا رهاوظلا 2١(

 اجر 3 : سس سس تح كسلا -



 ىلا كلام 00

”0 
 (١)حاَضفلأ دج ذا َتاَتَدلَاَو م ظاسشؤالا هلا ص

 ع عش عدد - 9

 مطلب مدعتلا

 72, ماس اه ان تاع دك

 لثدهوو 53

 ( حارا معلا ال كانه ر

 (مافآأو ركن ذالوأ
 (ه) حارب ل 5 ا انا

 طهارا تعضو) : هلوق لع فطعني طاونتلا طقاستو هلوق.طاونشلا طقاش :ىوربو ١1 )١(
 ردضم طاونتلاو .مهنم اونوكي ملف برعلا ممصب اوطين نيذلا ءانجملاو ءالخدلا طقاستو لوقي (اوحارتساف |
 زوحيو.ةماقم هيلا فاضملا مقاو فاضملا فذحف, طاونتلا وذ دارملا ناكف راركتاو دادرتلاك لصالا يف |

 تاودا نم سرفلا ىلع قّلعي م طاونتلا نا مهضعب ركذو .رداصملاب فصوي [هب ةفصو نوكي نا
 تاننذلاو . ىىَدلا يف ةظفللا هذه تلمعتساو ءالخدلا ىلع اًهيشت قلطا مث هب طين كلذ لك ن ديري
 : لاق اك ”بانذا لاقي اًغاو سانلا يف لاقيال تابنذلا نا مهضعب ركّذو ؛افسعلاو عآبتلا

 اينذلا ةقانلا فناب يوسي نمو مهربغ بابنذالاو فنالا مه موق
 ىلا مالا غلب اذا لوقي نوفاذتلا متو تانذلاو ةينذلا ةراعتسا زاح امتراعتساو بانذالا زاج ثبح نمو

 يارلا ةوق نم هيف مهل امل ءابورلل هيف ءانغلا نوكيف ءالوه طقس ةحيضفلا هيف ريصقنلا نم عقي دح
 نا دارا اذا لجرلا نا كلذو . قاسلا فشك يف برعلا ةدرضت لثم اذه 6279 ١ ءاقللا قدصو
 رالدلا تيوطخ قب اه اريخو ةيركل ىلا له ما نسنالا ف كلذ لكتاب ةليد رمش سا ا
 :ليقف قاس نع فشكي موي : نآرقلا لوق هياد سمفو ةدشلل مما قاسلا ليق دقو . دتشتو مظعت يتلا
 ةدش نع فشكي موي ىنعملا

 مهنا لبق نم ردخلا ةضيب ةآرلل محلوق نوكت نا زومو ءاسلاودخلا تاضنب دازآ (9)
 منال هلجا نم بصني ام ةقيقح اج داري ردخلا ةضيب مهلوق نوكي نا عنتمي الو.ةماعنلا ةضيبب اهوهبش
 دلبلا ةضاب وه هيسن فرعي ال يذلا لماخلا لجرال اولاقو .هرح ةدش نوديري ٌفيصا| ةضيب :اولاث دق

 معنلا ىلع ريغن ناال ءاسنلا يبن انه لرش رهأ دللا ضن رك رراملا لك رالف
 لاومالاو لاجرلا نم هب عافد ال نه انفلخ لوقي.اهرسكب حاقللاو ماللا حتفب حاقللا ىوري (9)

 . اهنع بذي نم ىلا اهتجاح يف نبل الب لبالا هو حاقالاكركشي دالوا لعج .اندعب فئالخلا سنبف
 اذه ىلع مالكلا نوكاو كلل نود اوناكو ةفينح ونب هب دارملاف ماللا حتفب جاقللاو ىور نمو |[

 بلغ نمل ص اندعب مدتزوح نومحمي ال معها ينعي 0 |

 نكك بصنلا هيف هجولا ( حارب ال :١ هلوقو .هبسن ليوطت نع ينغتسملا هيباب روهشملاانا يأ (9) ا
 لاق ةناكارمضم ربخلا لعجو ةركللا عفرف انه سيلكال لعج:هيوبيس لاقو .اهعفر ىلا تعد ةرورضلا /
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 02 ني وقر هد“ نئلو" نب كم ).ناتدع ب ءارعش- 5 1 ا 3 2 3-0 5 .٠ 3 5 تك

 ( م 5١ ) يركلا كلام نب دعس

 اهناسرفو 00 ةارس نم ميركل ةلقاو سلق نب ةعديض نب كلام نب دْعَس وه

 اك لعل اساسح عفدي نا ا عنم يذلا رهد» :قلقل | ادك نمو نيدوسلا
 لئاو نب ركب نوطب اعد مث تدب يف هلعجو اطابر ةقثواف. هوبا هذخا ال. لئا» بسلك ن م
 00007 ةرد ناناتلو امامج تلظت ع اهلا ال لعن لاق < هارعا يف تناغتناو
 ٠ مدق اهف دعسل ناكو :اناكب كرلا تنشد د ٠ مدلا ىلع اوفلاحت مث ترف روزجي اعدف٠ عج

 هتوخا دلوو ودلوو هلهاب خت ناكو 0 ثراما لازتعا اوأرو ركب ىلع رئاودلا تراد الو

 دعس لاف . ةدقع اهنم "لحي ملو ةورع اهف ددشي ملو هحير نانس عزنو هسوق ريد لحو هبداقاد
 3 (؟لماكلا ور نم ) ا هريعبو ثراملاب ض رعي

- 

 (ه)اوُحارَتسَف طهارأ َتمْصَو تل ٠ ا
 0 را امج 5 قب ل ٌبْرَطاَو

 9 اقول سو تدل مف دا لا َنَقل لإ

 (4) حاملا ل ةرتشلاو

 صصخت ال ةفاضا يهو عضوملا اذه يف ةفاضالا دكت تلخد (برحلل سوباي :١ هلوق يف ماللا )١(
 يئالغ ال : وحن كلذو الب يفنلا باب امهدحا نيباب يف الا :ىجتال دملا اذه ىلع ماللا هذهو.فرعت الو

 ال5 برخحلا سوباي ىنعملا اعاو ٠ برحلل سوي اي كلوق يف ءادنلا باب يناتلاو .امهببشا امو كل اباالو كل

 مضلا ىلع ديف ةفرعم ةلعجي ناكوا ةركت هنوكك بصنلا يف سوب اي نونل ةفاضالا دري ملول هنا ىرت
 يأ بهتلملا محاملا.ةماقم هيلا فاضملا ماقاو فاضملا فذحت ليذتلا بحاص ديري نازوجي ١(

 ليقو مالكلا رهاظ لدي. اذه ىلع . هحرمو هئاليخ نع ٌةتافش برحلاب يلب م حرمو ءاليخ اذ ناك نم
 000 اع لدي ال تببلا ىوحتو .برمحلا ّنح ىلع حرملاو ءالبخ ا وذ ريصي ال هانعم

 برعلا رئاس ةغلو . مَ ةغل هذهو ليخنلا نم لدب ةنا ىلع عقترا قفلاالا 1 2١
 لادا دعم د ةنوك نال يفنلا دعب ايئاج ناك ناو اجراخ ةءانثتسا ناك ايف بصتلا
 ا لاف رابمو .نسملا ةلصا نيصلاو كئادشلا تادجنلاو.هجو 0 1 نك هيف
 0ك رص نم لعافلا 0 زوجي الو ةفلابملل

 رس دعا دس

 ترّمسو تيشغ اهنال يمال اك للكملا ضيلاو ا
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 51 سيق نب ماطسي.

 قا ىران ك2 داش - اح معن 1

 لوا هب - الو ادي 8 يلذأ هر َكْلا يلام

 لوو ند هقياش اف قدا لييحالا

 دقو ةيسورفلاب راهتشالا هيلع لاغلاو ٠ ليلق ماطسب رعش نه يورملا نا لصاكللو +

 لماكجلا جيراتلا نعو ةعدق رطخ ة ةعومج نعو "توتا ديرفلا دقعلا نع ةتحرت انيصتع

 ةعئص عونصم هنا نظو ةرانع ةريس نع ةانذعا ريشا . هل ركحذ امو ريثالا نال

 ملعا هللاو ادع سلو ةصقلا فلوم



 ىرثلا ىلع اًئيهر اواش ادغ يلبلخ
 ةلكش برملا يف هيكيي ادغ مام
 يده ماطسبل يدقف يبحاص ايا
 اهنال قاشلا ليقل ةيدنتس

 : ( لماككا نم ) ةرتنع ادن ةلوق هرعش نمو
 نا رسل 2382

 دادمالا نعقلا كدعس ماودي

 اَدنلَأ يف َكل 1 كر
 هل هد 2 3 2 -_

 ا 001

 ردوا ةه ماس َ

 : ( رفاولا نم ةرانع دكا دقو هلو5 8 7 نمد

 ها 7

 ةعيجج رح ا هللآو
 2 أ 2 4 -

7 

 2 ف

 ٌذفأ 0 0 0

 اس ع ا م1 < سَ

 كا ا درو اذا نما

 ةَحْرَمِ كانا نم ةيده لقا مث

 5 0 ار انيخا
 كيو اًردنو اعيس“ةسلم

 امداصت دا ىنتنا برطل ل |طب اذا
 - ٍيدخ قوف يكومد ىزجاو

 اكيحتم اماه انرق تدقف دقل

 ذاتالا ْدّهنَك َكِدْع لْضََو
 ذادفا اهتكي ني قأفلل
 زم انذب لذب ذنتَو

 1 ءالولا نم ء كنم لحي 1

 هلا نانالا سرا
 م2 < هم ع هه 2 سال ه2

 د[ .ااهنلذ مو ةضرم

 لموم مانالإ كيان ريع مآ لِ
 لمت ام ىَدَم نع َرصتل ارش
 لوطا عررذلا هاك لإ

 لَهَا م ىَرَتلأ ذا امْتِنَ ام

 لمع نحل نإ بناككلا كبل

 لظنح دا مو ٍّ

 الان نأ نع هاودج مهن

 لوطالا نا كيف انمحت [َيَرعم



 ىف نع

 تّنِجَأ ام ليو ضرالا مال
 وعدنو انش هلام مق

 ورك نب كنار رك تنص دقت

 دسوي مل ةءالألا ىلع ّرغ

 ل ا ال
 كلر لاخلا اذا ماعطمب

 يار تيل مالا حما راو

 لئاف نب ب نيذلل يذ نا كن
 ملح اًودغ ٠ مهف ادغ ام اذا

 قف ةلثم ىأر نم انيع هللف
 ةحانح كمل ركللا زيزع

 0 نيساعو, لاقل لاو

 هك نم دحين نزاع كيكيس

 كسا او كيو

 كارد بوطخل تاموح م

 م

 ةرثعب ميت انم ترفظ دقف
1 

 زكشي يللو ن نامش هب ت تديصا

 لقتلا نفل ردأ كلك
 ليصالا حنج ذا ءابهصلا ابآ

 ليتق ماطسبب فوي الو
 ليقص فيس ةنيبج ناك
 احو ارعشدتف

 ليصف اهل سيل تارجحا ىلا

 اهلاجو اهنز ابق ناب دقق

 هاله نيد ءامس موج
 اهازت به عورلا موي ليلا اذا

 انلع تلو ناكشلا اذا كلت
 اكلمك كاد لك قل 2

 اهلاجرو ىتولا ناسرف كيكمو

 اهايع عاضو تعاض 0

 اهلامص و تلا بورما

 اهلانو ع
 اهئاتت ال ةزثع يرعل كلنو

 اههاحو اهلاسرأ ري ريل

 اهحامرأ هب

 0 نا فاخي ن كلا

 كعدوتسا ماطسي اب كيلع ةانسا أو : لآ ماطسب ربق ىلع فقو الل ةرتنع نا ىو

 رق ال ناكو ٠ ىدرلا بناون نم ىدفلا كل تكي نتيل ايف : دابكألا ةقرافب تلتقث ليلخ نم هلل
 كلذ نفف راعشالاب هيثري زاشاو ربتلا نضتحا دقو ٠ راوغلا سرافلا ماطسب قارفل رارق هل
 أ :ةلوق

 | امرضالةلايف دجولارانل نمىلع امّلسو ةادغلا قيلخ اي افق

 احدت وا" نشرنا تزكشا 31 ياك للا نسدافا ليلخ كاذف



 (نإبيشونب : لئاو نب ركب ) ناندع ينب ءارعش

 1 اذاف رفتلا هت اا [ظناتالو اتاثاطق تيل |. اديسا ناك 0

 0 عودي لاا: :يدانيف ةجيل* ىلع فرش ىتح كا ءارتعلا ىلع

 د دقو مكعباتأ 1 يومتئج دقو ٠ هبحاص عرصم 0 الو ةمينغلا 0

 ةأيكلا طقتنن اك ةيبتع ينو ديبع ين طقتلن مث دز ينب طقتلن : اولاعف ٠ آدغ نوقال متنا م

 ديسا مهب سحأ امف» اولعفف ٠ 3 نيبو هس نالوهف ديسا قيرطت نانوكش نيسراف ثعبنو

 قش يف ةسق ىف امهدحا نمطف . ناسرافلا ةردتإف عم ييرخ عش غ١ ا بقعا كر
 تقحالتف مشع عبري لأب هاحاصاب : ىدانف ةهلمت ىلع فشأ ىت> اًمجار ور غ ةطخاذ

 "سال دا ركب ينل اع 0 نافطعلاب اوفاون ىتح ليخلا

 شاع قلعخأ ع تدرك اذإ تناك عيونا اد ىلع عراد نإكَو م ين» نم

 00 ىلع هيدي نيب امهعضو هعرد لقث ىأر املف٠ اوداكتثعوَأ اذاو مهايخ
 تيمح ىتح هيبلاط نيدو ةندد لزي ماف٠ ةعدال قل نا فاخو اهم يربي نا ه كو

 راجولايف تباغ ىتح اضع اهضعب دق ايف عردلا 5 رق ٠ ناكل فاحو نعل

 ىلا عجر ناك دقو ةموق ىلأ نم رخآ ن ناكو باطلا تتافف تطشن سرفلا نع ففخ ايلف

 : هياححأو ماطسب 2 ماوعلا ل اان . اهذخأف موقلا ةنع عجد ل هعرد

 117 ىلا ناك ىلاطتلا شحن ...١ ةمالم طيقلا نزح يف! كلب ناذ
 اهلخا ةودغ نيداتلا ىلع تناكم  اوجيصف حابصلا نوديري | اوخانأ
 كلت حالسلا نادباب لا يح ذا ءابهصلا وبأ رفف

 | لالا يو (1) ةنيع 1 اهأع امف قةشلا نب كلام ريعب فلا ىلع راغا اماطسب ناو اذه

 | تبكرف هاحابصاب : ىدان هموت نم اند اذا ىتح اًضكر اجنو هل اسرف بكرف قفشملا نب كلام

 || :هموق ناسرف نم لجرل ةفيلخ نب مصاع لاقف ٠ ءاقلبلاب اوقحالتف ميت وني تعادتو ةبض ودب

 أ ميرا ؛ هيلع 0 الف ماطسي ينعي مثدالا س رفلا بحاص مهتيماح: لاق٠ ٠ موقلا ن 0

 3 ءىلخت مث ةضطف همر يف هيدي عجو سلا ىمد. هناذجن ناك اذا ىتح ةضراتف

 | ىأر اللف ٠ 0 ةءالألاو ةهالآلا 1 رخو ىزالا ةجانلا نم حرلا جرخ تح ه هنذا

 ا نب دام ةبلث 0 ريما ليتق نف رابدالا اولوو معنلا ليبس اولخ ناش ون كلذ

 م انامل و اوآقف . ريعب فلا مدحا لبأ تغلب اذا ةيلهاملا يف نولعفي اوناك كلذكو : ربنالا نبا لاق )١(

 نيعلا اهنع درتل اهانش نيم



 "هب : سيق نب ماطسي

 د ”مقراش دق نصل ينب 1535 نازفوملا سشرلا لاقف

 دبزم رجلا نم يذآ يتلا عم اناكح انوأر ىتح اوئتف ا
 ا تا دك اههاخ قربي, ءامهش ةموملع

 ةذرتاال اناس ابسط اذا. .تاتكج . ها نع امر اف
 سسك ماطسيو كيرش  ىهتتاول نازفوملل نبال ناكدقو

 000 مهنوريمي .اوناكو ١ سرافو ىرسك دب تحن لئاو نب ركب تناك الو
 يف عوبدي يفب رادحت دحلا نوعقوتت نيدناستم سراف ةتاظاو قرت ان ل 5

 اواهتسا ىتح يمل لذا نم طيلس يفب نب م ليبز وذو هدا زماوا ةتلعارت لاذ نرأل

 تاحو ( 7 ) ةقافألاو ةَمَدْكل راح ىت> نزال يف دديزاوب تلطو ( ناز صلف ل
 ادلل ةضه اون تح شلل لقأو لاق. (9 ١ ىلا ةضورب نيعب ةدتع وذبو ةديبع ونب

 ماطسب ةفرعف٠ .٠ طيضا نيا طرق هل لاثع ريع يا نم اًباش [مالغ اوفداصف مهسيئر ارثع مث

 كاذ اه ىريغأ ماطسب هل لا“ ةيبتع هرشسأ نيح ةيلعث ينب ناملغ ةماع فرع ناك دقو

 . معلا: لاك رس ا مهفأ : هل ءديبز ونب مث: لا 0 ّأ يذلا داوسلا

 ةضور اون : لاق . مير ونب نأ ةبتع ون نيآذ : لاق. أتوب نوسسح: لاق٠ مم لاق

 نم كانه نف : لاق.( ١ ) فافخب نوزهتحم مه : لاق. سانلا راس نيأف : لاق .دقلا

 0 نب ثراللل ينب نم مهيف نف : لاق ٠ ةمصع انبا نادعمو بعقو ريحالا : لاق . مصاع
 ديذ نم يمل اذه ىلع اوضبقت يفوعيطأ : هموقل ماطسب لاقف٠ هللا دبع نب نيصح لاق
 ةمدلشلا نأ - لات[ نودوب ال دمر وب انع ينغب امو : اولاق ٠ نيغاغ نيملاس ارو

 لاتف ٠ (0)انيحَأ لاه هل لاةو٠ ءامهصلا ابأ 1 0 مقتلا : قورفم هل لاق ٠ نيت دثغلا ىدحا

 م 2(” مع يب دالب يف عضوم ةحيّلُم 2000(

 3 يب رايد نم نزملا هلق يف عضوم ةقيَدحلاو . . عوب ري ينبل ام وه : لضفملا لاقو . ةفوكا
 ةجيل“ نطب يف عضو» دمشلا ةضور رف ناكلا اذهب ناتقيدح امجو. مهنم حاير ني ىريمح

 ىلا تو ةرسي وهو ةيرض نيم فالك نب افرع هام هءام فافنخ (*«)

 امو : لاق. من :اولاق ىث كب ينباي ينوعيطتأ : ماطس لاقفد اذكه ربنالا نبا٠ةياور يفو (5)

 : لاق . انع ديز ونب ينغي امو :اولاق . نيملاس اودوعتو ديبز ينب درفتملا يملا اذه اومنغت نا كل ىرأ
 قرت قنا دق: قورفم لاثو تام دق ثراها نب ةبتع نا : انك نيتيبنفلا قىدحا ةمالسلل) نا

 اضل داع لاو



 كح - 7777 ب

 (نابيش ون : هس ناندع ينب ءارعش "1 1

 نم ناسنا ىرسالا يف ناكو» نش السرب و ادعيف امهقلطاف ءادفلا لاسرا 0 207

 : لوقي ليللا يف سبق نب ماطسب ةمنف عوبري
 مماقسالا ىلع ّضَرحح اهنكف ةقيفش يلع ةدلاو يدق

 .ماعنلا ىتفلا ىلع تطقس يف مشا نكسبف تملع اهناول ظ
 رماطسي ىلع هب ءاشعلا طقس ةبابا مث نيجرت يذلا نا
 مادقالا دواعم نيديلا 2 0 ىلع هب ءاشعلا طقس

 نبا لاقو ةتلطاو كريغ كنع كماربخي ال كيبأو : هل لاق هنم كلذ ماطسب عمس املف

 : يرتعلا ضيمر ,
 .ماطسب تايبأ ىدل 021 قسوم نحرلا نم اياده تءاج
 ماع يف داوذالا» ليال ةكك 2 اًعمنيءرقالا شجو ليذهلا شج
 ْ مامه دالزأ نم بئاوذلا ىلع ةبناقم ودمت ؛ليخ موسم

 ها نب سنا لاك

 بك قفالا يف ال ام هب سس ءلانب ليوط راع انجصو ا
 بنت ةباكلا «بف ىرت اهجوو  اًيكاب رثكحا ناك اوي دل ملف
 بصتصع موي عاقلاب مل لظف ةونع سباح نباو كورإلا اوباصأ
 ع ثيل لاطبالا تّروزا اذا ىولا ةموح يف ءامهصلا ابا ناو

 ماطسب حدم يقو مويلا اذه يف ءارعشلا رثكحاو سبق نب ماطسب وه ءامهصلاوباو

 اراصتخا هذ انكرت سقنبا

 ( ططخم موي يف كلذو ١ ثرامل نازفوملو سبق نب ماطسب ازغ مث: ةديبع وبأ لاق
 ةنيو دانال نطي وهو ٠ سودرثلاب عوبدي, يب ىلع اودرو ىتح لئاو نب ركب نادوتب نيدناستم |

 ل ركب تمز,ناف اولتتقاف ططخلاب اوقتلاف عوبري ونب مهب ترذن دقو ةليل ططخم نيبو

 وخأ ثركل نب باهش ةلتق نازفوملل نب كيرش لتقو اضكر اتافف ماظسبو نازفرمل برهو

 لو ةريون نب كلام كلذ يف لاتف٠ يقاببشلا سي رخلا نب هللا دمع نب رع ار

 مل م
 هدر ناكر يع كنق, ططخم موي كنقأل نك النا

 اودلخاف اوماقا عوبري نبورححبو كلام لئاكف نم يءامإاب
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 يف راو 1 ناك ةعقولا هذه 9 ثررالل نإ ةستع دهشي و٠ مهمعن

 ارعستكاو طببغلا نيبو مق ءارعص نيب مثو كلام ينب ىلع اهربنا مث ٠ ةافظنح نب كلام ىنب

 ينب نم ناسرف ةعمو باهش نب ثراطل نب ةيدتع مهدقب كلام وش مهيلع تنكر 0 ٠

 ُّك تع ني الا ميلا تا كال يئاثالا لثم مهعم راص يا مهنثأ عوبرلي

 عدد عوبري ينب ستر وهو يعابرلا دعس نب 25) ورجو بحرع واو (0ةاح نب ديسالاو

 لابنملاو ةريون نب كلامو .٠ بنعق انبا ةمصعو نادعمو ثرملا نب ةمدتع ونبو ةراعو سلذلو

 كري ينل درت ل ل يذاا وهو عوبري نب حايد ينب دحأ ةنشع نبا

 احنا ك4 هيف

 اعورأ ةيشعلا ناطبم ريغ ىّتف نال تحث لاهنلا بي دقل
 مهناومل نم اوقاستسا اوك ام اكردأو مثومزه ىتح متولتاقف ةّردلا طيبغب مثكردّأ
 : لا ءاممصلا 0 انما: لاتف ةدتع قش ماطسب ىل اع رع الاو 0 ب

 ادا موقلا ىدانو ٠ ةبدتع هاف يطسلاو داخل ١ كل رح ١ ةماتع انا : لاق ت

 فينح اناف تررك نا ماطسب ادا: ةورساب ا مهر كيخَأ ىلع ا

 هلاك ةةطست ىداف ىتح ةيدتع دنع ماطسب لزي ملف ٠ هموقب داح ىف ل

 يبرع نكي لو اسرف نيثالثو ريعب ةنايعبراب ةسفن ىدف هن ءالعلا نب درمع وبا متزف : ةديبعوبأ

 لاقف ٠ اًدبا باهش ينب دزغب ال نا هدهاعو ةتيصان زجو ةقلطا مث( هنم ءادف ىلغأ يلناكع

 : باهش نب ثراطل نب ةستع
 اماطسب هللا دعب تا يلا كك نابيش ينب ةارس غب

 اماق اذا هيئغي ديدلل توص 2 ةلاسلسو ديق يف ةترسأ يفا

 يف ناءرقالا امهو ناّيميقلا سارف هوخاو سباح نب عرقالا جرخ :ةديبعوبا لاق

 مقلق ٠ ا كوربلا امهعمو لئاو نب ركب ىلع ةراغلا ن ناديري اهو يَ نم عن مشاح ينب

 ادع كاف ارامل هان لاو نب ركب ينب يف ةّرعنب نارمد يلايشلا سبق نب ماطسب

 ماطسب نم م امهسفت ناعر قالا ىدتفاو ريثك سنو ناعرق الار س أو يت تمزجناو ركب هيف ترفظ

 ل 022 ها - ىوارباو 2(

 لاثما يف درو .[ سبق نب ماطس نم ءادف ىلغآ : اولاقف كلذ يف لثملا هب برض مث نمو ()

 ةرارز نب بجاح كلذ يف لثلا هب ٌبرُصي نمو . يناديملل برعلا

 اذ



 (م0) يلابشتلا سنق نب ماطسب

 ركب سراف ينايشلا دلاخ نب سبق نب نيدذلل يذ دوس نإ سبق نب(١)ماطسب ره

 : لاك ةديبع وبا هراخأ كدر. ماطسب نم سرفأ : لاق ةيسورفلا يث لثلا هب برضيو

 جير موي يل ىضض مهاتاف ةراشع فعن مهد مَع نم 0 ينب ىلع سبق نب ماطسب راغأ

 مهفد و وب د يب هيلع تعادتو ًاعجار 0 ةلك هذخاذ معنلا حارس كلذ قفاوف

 ا ال :هلليف ماطسب هيلع 0 نب ثرملا نب ةستع نب ةرامت

 أع عوبري يف نم اولتقو ماطسب ةلتقف ليلم يلا نإ رح مهاتأو ٠ ٠ ةلممف يكورتلا

 :ماطسل ىرسالا ضعب لاقف نيفاغ اوداعو اوملسو ليلم يلا نب ليل مهنم نيرخآ اورساو

 . معلا : لاق نآلا ينقلطتا هيلع كتللد ناف : لاق. معن: لاق اا 5

 اًريسا 0 ليقي هيلع انكم نآلا هدوكسو هيلا 5 0 ناكءاًريحي ةنا ناف : لاق

 د عا 00 ل يبدا قلطا ارسل هدعاق 00 وسد

 ل ل ل ا

 هموق 3 ىلا عجرف هتيصأن زجو ةتاطاف كلذ ىلع ا ادبا هموق ىلعالو هيلع ريغبالو ة ةروع

 ”هرذك- هرج ماطسب ىلا عوبد يفب ضعب لسرأف هب كثكتاو ماطمسب ردغلا دارو

 ميت ينب دالب نازفوملل وهو كيش نب ثرالو ورحمت نب قورفمو سبق نب ماطسب ازغ مث
 ةرازف نب يدع نب ةيلعُدو ةمض نب دعس نب ةلعثو ا ةلعث يب ىلع اهراغات

 ءالوه ناكو ١ ١ ( .٠ لاعثلا موب مويلا اذه ليق كلذلف نايذ نب دعس نب ةملعثو

 نم البا اوقاتساو مهيف اوباصاف ٠ يلاعثلا تمزهناف اولتتقاف ف ءارحتب نيرواجت“ [عبج

 اناا كات كوسم نب سرق ىمس اغاو بروعلا. ءانما نم" سدلا ماطسن : يزهوملا لاق 61
 كت |نآ اك | لك - ءاللا كيا هوب ردقأ سودتحانو) سور اق أومن اك سراق كولم نم كلم مساب
 هفرض كرت بجاولاف سراف كولم نه كلم مسا وه يذلا ماطسإ مسا نم لوقنم لجر مسا ماطسب نا

 في رعتلاو ةمهلا
 ضفخن“ اهطسو نال كلذب تمس عوبري ينل ضرآ طيبغلاو طيبغلا موي اك هل لاكاو (؟

 لحرلا وهو طيبغلا ةئيهك عفترم اهفرطو 2



 "هو : ا م

 هس و 0-0 0 ا

 ماظلا فاد ةَمَصَلَأ اج 0 1 ِ ةرسا نم |

 : (طيسلا نم ١ ايضا جيسلا دبع لاقو |

 (1)يفالهِقاَرقَر يفْرمَتأمَمْنتاَ ةتننج ليوا الع دق بزاعو

 (؟)يفاَدَصا ُكاَدَم 0 0 كل ا ص ا
 م1885 2 ا

 3 )يف الأ هرْيَعو يبداص م را نا

 تا هددت هني حولا ميال
 (ايفطلأ يدرب لع ينل رم انتنم لَظ هْنِم ْمْضاَوأ اذا

2 

 2 ليوطلا نم ) آضيا هلو

 اناء يبيلانأت يبي انت(هنإ5 اَسِضاَ ثِداَوْلأ َلَع يبلسأ يالا

 اجامل 0 0 نع 7 ا يل نودع

 اعاَتَملا روسلاو ايلول ىلا رد اا د د

 ليوهتلا نا دارا عافترالا عيرس تن ةبنملا ليق ( ُهتبنج )و . تبنلا راهزا (ليوهتلا) (1)

 اهالع دق هترثكك
 (كادملاو) .هردص ( هؤِجْرِح) و بمتلل عضخيال اًبصتنم (اًلدتمم ١ سرفلا انه (بحاصلا) 29

 روناو هل سلما ُهنال فادصا نم اهاعدو انترفصل اج ٌههبش نيطلا اهيلع قحس ةءالص
 (يحتملا)و هتّدح نم فكاو نم عضا (عضاوا) 00 هافخاف هع دق تبنلا يآ (8)

 رطم هيف نكي مل ادلب يقاي ليسلا ( تالا )و ٠ دمتعلا
 مظعلا ىلع سرشلاب اضقتسالا ةّدش ككمشلا 03( فيض وهو.ذاف: ىوريو (9)

 شهنب:ىوريو (0) مهيلع اًقاب اراء اهانلمج يآ ةعقولا ةذج موتا انمطخ يأ (اطاوخ )و

 مل رد ل ةلوقو , "6 (00 0



 ( م05 ١ ةلّسع نب محلا دبع

 اًرعاش ناك ناش نب لهذ نب ةرع يب وخلا لسع نب جينلا دبع ةلَسع وبا وه
 ركذ مع مظنلا نم ايلعلا تاقبطلا يوذ نم هدعو تايلضفملا بحاص هذ اًزريم اًعدق

 : لماككا ن نم 0 ةلوق تمار طعلأ نم ل ل

 6 مه 3 ص مس ا 5

 'مْرْلسأ ةلَقو 1 ندح ىلع ترَصق ول كلنا بك ١

 هوو جي د مسسو ل هم ا هم آ

 او مواتت و اسلم ةنجدم رعامسو

 2( 0 ةلاَخَو ك كاعلا مع

 ثم عه

 عل مع مدعمل نووشلا قوف

 00 1 فط ا تاك

 : لوقي ٠ 011 د داحارلا هن كلا او ١ فرصتت (توارت )و ٠ بوأون : ىو ريو 000
 الا هنت ال تمان اذا معلا تناكو ٠ مونلا يف لعافت زمه الب ( موانت )و ٠ انيهلت يأ ةجدملاب اناكعت

 0 مونلا تدارا اذا رورسلا اهرما لوا نوكيل وا سات مدعو اماظعا ا يهالملا

 ميثنلا نم كيدلا توص وهو . ا
 هسفن يف ةنقلا هذه ردق ولع ديري 2١

 تعفوو .يلتمملا ( معفلا) راوسلا عضوم ( مدعملا)و ٠ ! راع ل نيح اع عك ىآ (لهله) (1)

 نيبملا قوف : ىوري نووشلا قوف : ةلوقو ةبرضلا ديري
 مدلا ةباصاق 2 يأ ك0

 ديدشلا (نمآلا)و . ينم تسلو كنم تسل : كلوقك كممالت ال يآ كيخآ نم تسيل (0)
 يأرلا نكت : قواتنا 0 ئوقلا

02 . 

 يملك يِقب مكجها نا يا . مطقنا مدلا اقر : ل !اقب - يلك اوئقرتاال : ىوربيو (٠؟١

 ١ الثم مذكلا لمن #
( 

0 



 لوالا يتيب مده يف (١1ىثنآو

 .لصاتسملا 2 ىمصملا ةيمر

 8 هو .. 5و ه سام 0 7

 لضم ذاب هدأ يَسَح
 2 (4|يغسا نم ىظاو ين ارو نم

 ص 6 ل

 اهل ىل جت مويل يب اما

 - -ع -

 يل ماندي نانا لماو
 2 و 2 0 . 2

 ةدم اهموق نادش ىنب عم تلقنتو ٠ لثق كك ىلا ساسج اهخا تب يف ةلماج تقبو

 مد 0 امتافو تناكو مهو

5 ِ- 0 21 2 
 ىنسم : قيشر نبا ىور () هدم :ىوريو () ىعسو: ىوريو )1١(

 7 3 - 0 2 535 ع

 .لجي مويل : يناءالا يفو (5) هيمويل : ىوريو (9) يلبقتسم ىتل :ىوريو (+)

 5 وك هفاشل رأنلا كرد : ىوريو 00700 لبقم مويل : ريثالا نبا ىورو

/ 



 ا لاو نارك ناجي يف ارش
 ( +0( م05 َةيلَج

 ال 1 1 ليان يأ عير ناسيك لتاق نئاسج تخا ينايبشلا ةرم تنب يف
 بيلكت خال نقف متأملل يمل ءاسن عمت ما اور يك اها ساس لتق ملف بيك ةجوز

 0 اهل تلا_قف ٠ برعلا ا راعو ةتاث هيف اممايق إف كأم نع ةلدلج يلحد

 38 ' امرأ 5 !فاطعا رشا قعور تدبرت التاق ةقيقشو انرتاو تخا تف انّئأم نع يجرخا

 نع أ لتقف ليلح دقق ٠ ديبالا نزحو٠ دل اك تلاتف ٠ ةليلج اب كل ارو ام: ال لاذ

 7 مركح كلذ كا اهل لاف . دابكالا تكف ٠داقحالا سرغ_نيذ نيبو٠ .ليلق

 "اعز مد ب تل كلل عدت را ةمعكلا برو عودخم م ا ةيلخ تلاقف ٠ تاردلا ؟؛الغاو

 لآل ادن ليو تمانشلا قارذو يدتعملا ةلحر : : بيلكت خا تلاق ةليلج تاحر و 0 لقا

 بقرتو اهراس كتيب هر 523 كفكو : كاف هيلع ارك غنا ل

 كوقت تأشنا مث. ءادتعالا فوخو ٠ ءابأل ةرقن : تلاق الفأ يتْخا دج هللا 3 0

 . ١ : : (لمرلا نم)

 يات ىَتَح ملل, لمت 1500) تل نا ماوقآلا ةنبأا
- 
00 2 - 

- 

 يل ذغأو ب 0 موللآ ب جوي يذل اتا تسال داق

 يفت ا ا لع تمي ع 9 1 اا نا

 0 ه١ ل ان

 ىلجأ را يروظ ا

 هل لفخأ ل َتَقأ اا
 () يلتفت ام ىَذأ مألا لح تلا تاما
 فيت وهو (ةياح) ءاحلاب .يناغالا يف ءاج دقو 2#
 : ضيا ىوريو موللا اهدنع يلا ٠ تيدتاما تنااذاف :ىورُيو 025 ركاش نأ: يفاغالا فو 0

 0 2(: تْندَق : ةياور فو ل حزج ىلع : فو 2و ا



 3 كل شا د .لئاو يف ناودلا ع نم
 قي دل مكَو

 قط را 11 ف ةعنم 1

 : قدرا تاذ ةنفلا نم ف امي مودك مث ا َ

 كلذ نف لياقلا الا نم انيلا غلس مل ةنا الا ضيا رعشلا نولوقي ساّسج ةوخا ناك

00 

 : سا نيل اخي اَذاَو نا 00 نو اًذاو

 ها كاد ناك نإ 4 م1 ها را 0 ا
 لهلملا ةجرت رخا يف ةروكذملا ب تكلا نا نانح دع انندلا لو دع



 قئالخلا فرعت ديعولا يفو ضيا: كد ريد ( 42

 5057 00 دنع

 (نايش ونب : را

 ء م مو أ

 («قداصوأٌت ذاكديِعَولاوذَو
 قالَ اَهاَلا_ ةَيْش له

1 

 ايدام لهم غلب الا

 انيَع يثالأ 0 00

 دق 0 َُق 07

 0 ل

0 

0 
|] 

 وأ عمد

 :ةلك تلا نك 5
 ْتَحقْدَكَب را َنِإَدْؤي رمل
 هام
 عَ

 لعق

 وه 2 2-06

 ِِ 0 1 أملك انلتق

 0 ع
2 7 1 5 

 ريا ترحخ اورعساو

 ةارسلا صش تار فو 07

 يكد 2 لهاهملا كارم ىلع بحي هلوق ضيا

 9 2001 راك

 َراَرَع هجري كسمداَف

 | رح هس -و

 راثغ ِدِف م شعلا 0

 رارقلا توَلَأ ( 0 ىنب الو

 0 ةها 3 000

 0 سل لكو ايت

 اع لكل وو راج باث

 صو < 0 ا

 م امنع مقدنو مح
 2 هد

 ا

 22ه[

 نقف ار سس

 ول 9-5 اا 00

 قوم 00 1و امو 0

 !.الاو انداب انف مظلل
 قداص وا بذاك مهم سانلاو : ىوريو 0



 ةرع نب سانج

 سوسدلا برح يف لتق نم ْرآ اساسج نا ليقو . هن يبلق نكسيي امم كلذ : لاقق ٠ نيقابلا
 الف : لااو تملك ةيقز تناك يلج هلا نإ : اور لد تداوم نس 2

 م . ناكام نيتيرفلا نم ناكك برملا تعقوو لماح يهد اهيبا ىلا تداع بيلك لتق
 مابرو اسرجم ةتنم امالخ ساسج تخا تدلوف ناتفلا ىفافتت تداكام دعب ةعداوملا ىلا اوداع

 لاقف . مالكر كب نم لك نو نر ل نع را ناكر اس

 نع استكدما ىلا لخدو ةنع كسماق٠ كيباب كح ىتح هتنع تنأ ام: يركلا ُه

 ٠ ةتصق سانسج اهبل لع تصتق هتكتالم ٠ 0 هتارعا تأ مان املف ؛ ريخلا

 : هل لاق سريغلارضحاف نصا ىتح فضرلا ل اثم ىلع تابو ةسعكلا برو رات: لاقف

 كب يف برطل تناك دقو يقبا 1 ملعت ينل 0 ينم تناو يدلو تأ اغا

 ناد ا لخد اهف لخدت نا تار دقو انزحاحتو (.لطصا دقو البوط مر

 نساسح يلمح .*رغاذ انا * سركلا#ةلاتف ٠ انلع دخا ام 00م ولطنت

 نم ةعاج انتا يح اجرك هحالس ريغب ”لها يق ال يلثم : نا سلو هكر سرق ىلإ

 مهاج هيف لخد يذلا يف لخدي سرتلا ن | مهملعاو ةصقلا ساسح 0000

 ّ 0 رمرجشلا ذخا دقعلا ىلا ١ اوماقو مدلا ءاَوبرق املذ» حدقع ام دّقعيل رضح دقو

 مث ٠ هيلا رظن : وهو هب لتاق لجرلا كرمال هبر رارغو ينيسو هيلصنو يحيرو هذا يسرفو

 , م0556 ةنس ركب يف ليتقرخا ن ناكو هموقب قو ُهلئقو اساسج نعط
 ىهتن ا[ سيلكى لع دري هلوق كلذ نف ”تانبا "ل ىوري ركب ءارعش نم ناسج ناكو

 :' ( زديلا نم م لوخد نع تارس
 27 ؟ -->و

 روبملا نم نولا ثا ورمل رتل برو يفإ

 روزا 6 ا ا نأ ريغ 0 امك

 #2 م

 روهشم نق يذ ا

 : لاقو هفعضتسا سلك نا ةغلبو اًضيا لاقو
 (1)قئاتح هل تناك اذااّلا قهار كغ لوتلاو لاق دق

 تا تناك نآ ل قهاز رازه لوقلاو لات د : تبل) ىوريو



 (نابيش ونب : لاو نب ركب ) ناندع يب ءارعش
 مسلك ىلع كيدي اهب 5-6

 يرجا تالعلا ىلا ينكر

 يلاوعلا رخ يتسم نيح ىللاو

 ءابع يذب سيل ىلا ديدش

 بذأو اهيوت 3

 ليلذ هتزعل ىتياف
 قوش جاهو تبرط دق ياذ
 توم لذلا ةايح نم لجاو

 0 انبنع |

 رجالسلا "ثر الو (1) ّلكو الف
 (5) حاصلا عم طدحلا توملا ىلا

 (0 _حارخلا رثا ُِ حلا ديعا

 حالفقلا ىلا هوبا يكحلر
 (4) _حافصلاو يلاوعلا فارطاب

 50١( حاتملا ردتلا نم ُةعنت
 _حامرلا ةضراع 0 دارط

 حام هوي ال راعلا ضعبو
 : لوش د اشناو 0 قلطا مث .تاببالا نم اهريغ 2

 ٍداصرلاب ماوقالل هللاو ٍداه ةينملل هيف يئبلا

 داسو 0 فلي مل اتملظ ٠ 0-0 ناكاول

 تلعجو لهلهملا راخا يف ركحذ كف غتو ركب نيب هل تعا مم تايبا يهو

 اس ناكو هموق عالط : هداغو يلغتلا ةريون وبا ناكو ٠ ناطلا خا اننا لا اع

 ما رثخا : ةريون وبا هل 0 ةرب ون وباو 0 يلايللا ضعب ىّتنلاو مهعوق عد ا

 ىلع امهنم ٍدحاو لك ًاطباو اعرطصاف عارصلا ساّسج راتخاف ٠ ةفياسملا وا نامطلا ١ |مما عارصلا

 لا امهثب اوقرذف 4 2-5 0 داك دقو ناعر طبصب اهو |هوباصاف ايهوبلطو ها

 خلوا 03 ارسل هّريسف هوبا هيلع مي سات اقر فلاحا قطا: 0 هوا هل

 اكردأذ نيد اوراسف هباحكا ن ناد نم الار نواف د ةعمو ةريون ابا بدنف لهلم ىلا رخل

 اديدش عرج ساسج حرجو نيلجد ريغ مهنم قبب لو ةباحصأو ةريونوبأ ل 2 ٠ مهاتاتف اساسج

 املف . هباعحأ ىلا نيلاسلا نم ٍدحاو لك داءف . اضيا نيلجر ريغ ملسي ملف هباعتا لتقو ةنمتام

 لتق هنا:ل ليقف ٠ ادحا مهنم لتقي مل ناك نا ينمي اهنا: لاق» ٠ ساسج هنبا لتق ةرمأ عع
 نحناناتقو ٠ مهاتق يف نم دحأ ةكرشام الجررشع ةسخ ةعم لتقو موقلا سيئر ةريؤنانأ ه هدب

 1 ناو الف يناغالا فو )١(

 يرجأ تاّلعلا ىلع ينكو
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 :تيبلا ىوريو (5)

 تّرج نيح يلابا ام كرمعل

 : ةساملا حراش ىورو ('1)

 رحاضفلاو ةلذملا موي اهب : ةياور يفو 02

 رحاتملا ردقلاب تيرا يلع
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 .ينلا باثذ نع لّكتت : يلاهيصالا ىورو () _حاص ريغ رخآب تبشن ىتف ا
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 ّ (ناسسش ون: لئاو ني ركب ) ناندع يب ءارعش ا

 م 50 نب ساسح

 0 يذلا وهو همم نبا 3 رهاص ناك ناش نب ل امد نب 2 نب ساسج وه

 17 ىدتنلا كايلس نب ذنلا تنب سوسبلا ةقان ببسب ا و رانا عنملا راح يامل

 لئاد يب نيب برإلل داق ١ لبق ناكو» ٠ سلك ةجرت قارخا [ديضت لع دقو 00 ٠

 بسطقلا وذو ةرصانخ وذ هل لاقي اعضوم فيصلا يف نولزايف .ةدحاو فن عمتي

 ناعليو هب ناوهلي ناك نيميلل ل يمهاللاب فورعملا وهو تما ناكرلاو 00 ةطايحلاو

 يف نعظ بيآك ناكذ ناسغ ضرا يلب 7 وهو يهالملاب يمس كد هفكو تيلك ةمذ 0

 نم ةيرملل نيب ام بيك هيبحي ىذلا ى كل ناكو ةماهت 00 نا قل للا ءافشلا

 بيلك لبا عم م كرت ها ابا تناكو (50 ةيجشملا يهد 00 كادت 0 م

 ارمانخ 2 مسب اهامرو بيلكح اهركتاذ ىمحلاب تثاعو لبالا نيب بارس تلخد

 امرأا ءوزحم نم )ربل ةغلب امل

 يلاج لم اوملعأت ير را 0 ئرآو

 ا ع
 و ١ مص مقد الع را ..نا

 5 - عوير يود ب -
 يلاجر دنع همول هلا وأ

 ىراوجو . ىرازخو . ىرادح : ىو ريو (*”) ةطانحلا:ىوريو )١(
 ةنيبقلاو نييقل | : ىوريو (*)



 نع ىنكو . عئاج وهو ركتبا دسالا ةيشم مهيلا انيشم هانعمو . مالعالاو سانجالا ءامما يف كلذ 'نولعفي

 تسيلف ناودعلا نم نوكي نا ىلع ةمجعم ريغ نيعلاب (ادع) ىور نمو . هبحصي ٌهنال بضغلاب عوملا
 لعْش| اذا .لجرلا تيلتسا لاقيو دسالا ءاما نم, تيللاو .ناودعلا هندام ثيللا نال ةنسحمن تاور

 يوتو
 ةلصاو لذلا وهو عوضالا نم ليعفت عضتو . فعضلا وهو نهولا نم لفت نيهوت (1)

 سحلا نرقا :لاقي ءاخرتسالاو نيللا نارقالاو . نماطت اهقثم يف ءاعضخ ةماعنو عضخا ملظ : لاقي نماطتلا

 فيعضت برضلا كلذ يف برضب انيشم يا انيشمم قاعتت ( برضب ) هلوق يف ءابلاو . جضن اذا نرقتساو
 اكمظعلا نتيو ماحلا قلفي برضب لوقي نا ديملاو ديملاب فصولا اذه سبلو لبق لاذتو بورضملا
 برمي لاجرلا ماه نم عقنيو هتانكس نع ماهلا ليزي برضب :زحآلا لاق

 هيف ىمملا نوكي نا زوو اذه حو. ترذقلا لذا ناف ربو ضو ترغ لرش نآ امان
 ةعضدملاو ةعضرالا نم عيضخت زئنيح نوكيو ةقاطا يا نارقاو . ماظعلا سكو عطقلا يف توصو نيهوت

 برمحلا يف توصلا طالتخا وه
 دوجالاو لاحلا ىلع بصنلا عضوم يف اذغو نالّيَسلا ْناوَدَملاو لاس ةمهم“ لاذلاب اذغ ()

 غاملا ليسي اكةنعطلا عضوم نم ليسي مدلا نا ركّذو ةعسلاب َنعطلل تفصو . ةرمضم هعم دق لعجت نا
 روحا ءاوذا لثم نمطب ٠ .ميلع حرك مع دقت اذإ , :نعاشلا لافاك بالا 0

 1 ةدازملا ضو ربخ عمج رودملاو
 اذا ةانممو ءيدر تببلا اذه فصر :لّق هب َّرذا اذكب نعذاو هل داقنا اذا اذككنعذا : لاقي ()

 لهجلاف كعفني مل ملحلا اذا رخآلا لوق ىننملا اذه يف ديملاو . ةلذم كتقحلف ككر لهاجلا نع تملح
 ضلالة

 يلف مهمنش نع تنك دق قا ثار .٠ يتنا . ةديشعلا مشا نع تقرت
 يلهج اوسمتلا اذا انايحا  لوهجاو ةلالج ناك ململا اه اذا ملح

 علا لع قو ديت نا نوح ةماقم هيلا فاضملا ماقاو فاضملا فذحت ( رشلا عفد يف) ذانإ ©

 اذه يف لاق نم لوق دري ريدقتلا اذهو .ناسحالا كصاخمي مل اذا صلخم ةءاسالا يفو ديري ناك ةاجن

 كينيال نيح ةان ةءاسالا يف وا رينا كيجني ال نيح ان رشلا يفو : لوقي نا زو< ناك هنا: تنللا

 اذا ولثج ثلا عفديأ دق : برعلا لوق لثم اذهو لوري ىنمملا اذه ىلا رعاشلا لوق نال ناسحالا
 هربغ كاعإ ملل



 03 يَ موق 0 0 0
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 6 نايرع وهو ىف ريخلا حرص أملق

 سو خو - هاما هوس

 (م) اوناَد 5 فاد اودعلا ىوس قبب و

 (4 ناضع تللاو اذ نسل ”ةنشم. اممم

 اذا ةتحفص يل ىدبا لاقيو : هنع تبرضا لاقي اك هنع تحفصا : لاقيو . ةتكرت اذا اًمْفص مالا ذه

 ' اب مذخاون ملف اهبئاوج يو انهوجوو انقانعا ةحفص مهانيلوو مهنع انضرعا : لوقي . هسفن نم كنكمآ

 مهنم ناك
 توفع : لوقت نآ نيب لصف ال هنا ىرتالا فراعملا ةدئاف لثم ةتدئاف نال (اموق ) ركت اغا )١(

 . ناك يذلاك لجرلا درت مايالا لعلف : لوقت نا نيبو. ناك يذلا لثم الحر درت مايالا ٌلعاف ديز نع

 | مهدرت نا ءاجر كلذ انامف : ىسلاو اضم اكنخ كب ف[ لك تر كلوش نيكرلا ف دير 2كنال

 ا ا سوما 2 نءعجري ناو ةبراقملا لاعقا نه ىسعو . لبق نم ولع اوناك ام ىلا مايالا

 0000 172 وجر نالف محر : لاقي ةتامفو- لعق باب نم عجرو نددري يأ نمجري : هلوقو
 نم لبق هيلغ أون اك امك يا 0-5 لاق هناك فوذحم ناكر خو كم هتعحرو اناعحرو

 نا دب ال لوصوملا نال هب ةلصلا حصت يذلا وه هوناكيف هانربلخا يذلا ريمضلاو . قافتالاو فالتثالا

 ام الا اًثيش «اوناك ) نم هيلا عجري سل ( يذلاو) . اًمسا ناكاذا هيلع دوعي ريض هتاص يف نوكي
 ل ف

وكول ءيثلا عوقول وهو فرظلل مّلم ا مف
وريو ٠ كرار نمادل دب الااذكلو هزاع 

 | ىضاف: ى

 . اهعقوم عقو ول راص يف ةدئافلا دح ىلع ناككلا اذه يف لظو ىساو حبصا ةدئافو . نايرع وهو
 لعفت ىعع لعفو نيبت يا وه نيدو <ينلا نيب : هلوقكوه حّرصو ةفشك اذا < يثلا حرص : :لاقيو

 صلخ حرص لبتو كك قمع بك 0 ين هنو مّدقت ىنعج مّدقو جوت نع هيو لاقي + ف

 0 هلوقو ٠ ناب رع نيللآف 0 اذاو ةتوغر تيهذ دق يذلا وهو عيرملا نبللاب ةهبش

 ةنود نال كلكم قا نايرع وهو

 ءيثلا ادع دحلا ةزواجم نم ةلصاو ملظو راج اذا يدعي ىدتعاو ودعي ادع ملظلا ناودعلا ()
 انلعف (مهاند ) ىنعمو . تببلا اذه يف ( اند ) هلبق يذلا تببلا يف ( حرص ا) باوجو .هزواجت اذا هودعي
 يفو ءازملا انهاه وهو باسملاو ل ا يس

 ءازجلا : نولوتب سانلاو ءاربلا اظفل ابرام يمس هنكو ءازم سال لوالاف نادت نيدت امكل خملا

 لبو هسفن بساح نم يا حبر ف ناد نم ليقو ةداعلاو ةلملا ضيا نيدلاو . ملظا يدابلاو ءازحلاب

 ًانظو مهنيل ةبارقلا انركذو مج رح نع اندعقو مهنع انحفص لوقت هنأ ةانعمو ٠ باسمحلا موي نيدلا موي

 مهذ ةانكر ىلا الا اوبا املف ينسملا ىلا عجرت مهلاح نا

 ٠ موالي ومتو اميخفت هريمضب تاي ملو تببلا يف ( ث للا) كو كبلل) هس ن3 132 ىوريو (+) /
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 0( يل اممآ ةكشلأ ه 0 ذا

 (5) لاما َدْمَبْتَسِر ءاه زول 06 ا
 ةمقر يف ُهلوق كلذ نف عوبطملا رعشلا هلو . ميسملا دعب 5 ةنس دنفلا ةافو تناك"

 :(فيشخلا نم ) تادراو مونو قلامتلا
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 (ه) نا كك مول لَ لقد يد نع |:وعص

 , كاش وهو اَكَش لش ل اذا حالسلا يف لجرلا 5 حالسلا نم سبلي ام ة ةكشلا ()

 نيلجر امج مظنن | ةنعط ىنعو . فلاب كلا ىو يش اناو نايتفلا قالخاب تقلخت يا تّتفتو

 لقعلا ةطتاستملا ءاهرولاو. ءاقمملا سنفدلا (7) توسل برع قايد لع

 عضومو .اهعور يف اجوثوو ءاقحلا ةرملا بج عاستاب اهي لا جورخ ةعرسو ةنعطلا عاستا هبش

 ليقو . اهلافجا دعب تعير دقو سنفدلا بج ةهبشم اهتفلكت يا لاجلا لع بصن ( سنفدلا بيج )

 امجايث سبل متتست ال اهتلبت نم امنا داري اهفنا فرط ىلع اهبيج عضت يتلا سنفدلا

 ماوشلا: ىوريو (؟>) ةلهح : ىوريو (م)

 ينبا باغتو ركب ما يهو يم تخا ذا نب م تنب دنه يهو دسنه ينب نع اندفص : ىوربو 5١(

 ١( نع تضرعا : لاقيو ٠ .وفعلا مثصلاو محرلا مهياع انتفطع انن ةوخا مهن ال بلغت ينب نعانيفد لوقيف . لئاو



 (نايشونب: لاو نب ركب ناندع يب 0 1

 4 ل م) لاق هحرب امهمظتتاف ه ةفدرو ”هنعطف هيلع لت دنفلا هب رعس الف اذ اهعم انض

 ) لات نقي نك عش ةئعط انآ
 - ا 0
 (لاوغاو دمج لع لعألا 0 مق

 (م) لاَصْواَو ناطح ف َضوَع 01 الولو
 هت

 ٍ () يلآلأب لل نْمُط ء لكك 1 لك

 (ه) يلام لا راثا لع 1 ىَر
 هماعا مم
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 (*) ٍلاَح ىلع ٌةاَْنا مرْعَدلأ ْفوُْرْص قرت ال

 انلوها ام : دارا ةناك بيهتلا ىنعم ىنمملاو ءانثلا ظفل ظفللا اذهو . ةدياز امو يش ةنمط اي دارا )١(
 اقوذحم ىدانملا نوكي نازوجيو. مرحلا يشل | نفيلاو . نسلا ريبك يش نم تردب دنهل نم الاب ةنفظ نم

 ةنمط ركذا موق اي : دارا ةناكر مشم لعقب د ةئعطلا ريغ ًالوانتم ايب هيدتلا نوكين

 . ىلعالاب أملا فصو كلذلف سيئر اجب لوانت ناك هناكو.ةنعطلا ةفص نه ألا مبقت 20 5
 ةناكف . عمجلاو ملا وهو تالا نم ةقاقتشاو ّشلاو ريخلا يف نعمتي ءاسنلا ىلع عقي نا هلصا ألو

 سلهلا لها دارملاو ساجملا ءاج : لاقي 5 تناضلا تدع ألا لها هب داري نا زوجيو .هب فصو ردصم

 ءاكبلاب توصلا عفر لاوعالاو
 ال لاقيو ٠ نويفوكا ٠ اك دل مشا ,مقلا يلم ىبي دقو , تلا ىلع ىنبِي رهدلل مما ضوع 02

 نا لاقيو يمسج يا 0 : هلوق وثق ماللاو فلالا ىدم ا يفب اغاو نيضتاعلا ضوع اعقأ

 'نأك ام'رثك أ برملا يف يرقات ناككيلصافم يف رهدلا ير الو تببلا ىنعمو رهظلا يف قرع ىّبَطْحْلا
 ةثداوح رهدلا لبنو

 لعجو رّضقملا يلآلاو . ءاسؤرلاو رباكألا رودصلاب ديري نازوجيو . ناسرفلا ليخلاب دارا (2)
 منننلا قو .نيعبات ىنمملاو لاحلا ىلح بصن (يرهءراثا ىلع) عضوم (90) زاجلا ىلع نعطلل ريصقتلا

 ةنومدقي مهناك حالسلا قيرب هب ديري انه اهو يلاعلارونلا ليق انلا ىنعمو.ىرتل يناثلا لومفملا عضوم يف
 مها يا لاع دج يف يرثا تعبت اذا ناسرفلا ىرت ىنعملا نوكي نا دوحالاو . ىنعم اذه . هب نوقتيو

 لير ل فلا عد هرك د نكلو ةلاعلا . لصالاو ىلادلا ى كا ف: ىو ريو: مهيلع ٍتساثرب نوضري

 فارشالا سلام انه اه ى كلا : مهضعب لاقو ةعاملا ضو ةبث عج هو مذ

 ةفصلا عضوم.يف تلاح ِِع را ةوق دعب ا هيلاراص اميف هسفنل ةيلشت هذه (5)

 لدبي لب لاح ىلع اناث وا اًئاق اًناسنا رهدلا ثداوح يقبت ال : لاق ناكر مضب ىلع قلعتو ٠ نادال



 (0*0) يخامَزلا دنفلا

 لئاو نيكي نب لع نب تعض نب كلام ني ناهز نب ةعبر نب نايش نب لد
 : بسنلا ةرهج بحاص لاق» هود ام ىلع هريغ ةممملا نيشلاب لهش برعلا يف سلو ليق

 تت ليقو» ٠ هصخت ملظعل هب 0 0 لطا جيظعا| ةعطتلا ةغللا يف دنفلاو |

 دنفلاب ىتل لب: مثيغ لاقو - دنف مك ين ديلا اودنتسا : برح موي يف هباحصال لاق هنأل هب |
 ار سوسبلا برح يف ةفينح يب ىلا ارث لثاد نب ركبشال

 خجلا ةيشعلاو) ةمّشعلا اذه ينغي امو: :اولاق نسم وهو 15 دنفلا ىلا الذ ةفينح ينب يف نام

 نه ارعاش اذه نقلا ناكو٠ هلا ورأت ادق مك نوكأ نا نوضرت ام وا : لاقف . (ريككا

 0 اح يلاوو اهسرافو ه هنامز يف 0 ناكو ةثلاثلا ةقبطلا ءارعش نم ةماملا لها

 للملا أ اذ ملا نم هل نم يف اهنتعا دق ناكو ةبس هيلا رهان دو لي 10
 0 مدع لئاو نب ركب نم ةعاملاب نم ىلا اواسرا مهكهاو ركب لع

 ينب ىلا ةفينح ونب لسراف اسزاف نيعبس هناسرف نم بتنا دقو ناش ينب ىلا راسف |
 دنقلا دان تحك نوع مث رذاذ اومدق ايلف. سراف ةئاعبسو فلاب مسا نر

 - نيراف ةثابسب ناككإو ا سراف كلا ١٠١ ل مكتعاج نب ١ رككوت مه لاقت

 موي دنفلا مهعم براح مث ٠ اثم بهذف ٠ لاحم فدر لكم نو مهنم لجر لاق

 ترفساف هل ناتنب ةعم ناكذ٠ .دابع نب ثراطا عم اتسحا ءالب ىلياو قلاحتلا مون وهو ةّضقلا

 : لوقتو تا ضحن تذخاو |مهجو نع ةدحاولا
 ىلغتلاو دك 5 قاض

 ىلا انوي ردح 1 ىلا ادم

 : لوقت ةناثلا تناكو

 قاما لعبت رقراط تان ني

 ل 8 نأ

 ةموللل يف دنفلا ىأرو . اًديدش الان مثواتاقو كلذ دعب موقلا ىلع تفطع اًركب نا مث
 انعطو ركب ينب نم ةأرعا ىلع المخ نزام نيزابزبلا هل لاقي فيدر ةفاخو بلغت نم الجد

 قران اوربد
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 يعوسبلا وخيش سيول بالا ههيحصتو هعبط ىلع فقوو هعج

 ٠05 ةليلطلا توريب ةيالو فراعم سلجم ةصخرب

 0م دال يم( تتوج و

 الله١ ةئس نييعوسلا نيلسرملا ءأيآلا ةعطم ف عبط

 سو -عسصوم عمو دس جس

 ةعبطملا ةظوفحم عبطلا قومح



ا
م
ص
س
م
س
ن
س
 

 ملمع

| 
م
و
ب
 

م
ا
ي
و
ه
 

 نيحإا

 رب

ي
م
 

 جب

 هو

 نضسوي

 رضوي

ب
ط
ل
ب
ل
ل
و
ي
ص
ه
ب
ب
ي
 

 ب

 ب

 ووجببضا_امس

س

س

 

س
ي
 

س

س

 

 جس

 يس

 يسن

 نس

- 
ح
ي
 

 هه

 مسبب



2 1 

 2/006 اراك 6 اجمل يول 34
 د
- 

5 0 
 م

52 105 





<
<
 

2 
0
 

1 

>
 

5
0
 

2 

ُ 

2
 

2 

2 

2 

: 

<
<
 

4« 

0
1
 

ٍ
_
 

ح
ا
ر
م
 

777 
- 

0 

2
 

7

 

2

 

2
 

 ا

ج
َ
ِ
 

ز

ه

 

ّ' 

<< 

>< 

<> 

<< 

 ظ

|< 
<> 

 داك>|

ف
 

5

 

3
 

ا

 

. 

ِ
-
 

0 

2
 

َ
 

ل
 

-

 

0
-
0
 

2

 

.9 

: 
7
 

-
 

1 

 ١

0 

: 

2
2
 

0 

 ؛
5 

7 

١ 

0 
 ١

 م

8
5
 

2
 

2
 

ه

ر

 

5
 

١ 

: 

-
 

2 

0
 

ٍ 

1
د
 

1 ١ 

2

 

ا
د
ي
 

. 

ٍ 

2

 

«
>
ا
<
 

>
 

<
>
 

<
>
ه
 

<
>
 

<
>
 

ء
ا
 

ًٍ 

,
>
 

ع
 

>
2
 

- 

 ١

-
 

6

 

0
 

2

 

2

 

ِ
و
 

- 

0
 

 ظ

0
 

 م

آ
ي
 

0 

ا
ص
ن
 

 ١

ا

 

6 

ن
ك
 

<
0
 

ي
ل
 

4
<
 

)
 

 _-آء

: 

 مه

 د ره
ا
 

2
 

4 

: 

1 

( 

7 

5 

4 

2
 

0-0-4 

0

-

2

 

7
 

4
2
>
 

ِ 

- 

7
 

>
>
 

ي
ر
 

ص
 

42 

0 

« 

 د

3

 

 ١

و
 

. 

-
 

. 

ع
 

ً 

2 

2
 

2 

١ 

1 

2
 

 ١

2 

2 

ل
م
م
 

4 

4
 

2 

0

 

1

 

7

 

ي

ذ

 

م

ش

ا

ه

 

2

 

5
 

3

 

0

 

ّ
 

١ 

. 

2

 

0
 
3
 
١ 

1 
<
4
 
١ 

3
 
2
 
 ١

د
 

ب

ه

م

 

1 

7

 

. 

5 

 ا

7
 

0

 

! 

١
 

0 

2
 

 ١

7 

و
 

1 

ا
 

 و

 و2

 و

>

<

 

: 

2 

4
 

 م

0 

.
 

3
 

2 

: 

َ 

1
ك
 

 اهتلدتطل

3 

جو
 <
ان 
 ه
 نوكأ
٠
كا 
 ه

ع
 

1 

َ
ٍ
 7 

١
 

2
 

3
 

ٍِ
 

ِ
ٍ
ً
 

4 

 ١

1 

ج
ك
 

1

ك

 
”

7

 

0 

3
 

7 

ك
ه
 
2

 

١
 

د
 

0 

0
 

' 

1 

1 

ٍِ
 

7 

2 

ا
ل
 

5
 

 ء|

8 

7
 

ا
د
ل
 

ا
ل
ه
 

7 

1
 



 -ت

5 

1 

م
ل
ه
 

2 

1 

0 

7
 
2

 

2 

ت>ك
 ر

هج
 

2 2
 
7 

آف
 ١ 

أ
ل
م
 

2
 

- 3
 0
 

 "“ هلا

1 

7 

 د

 جال 0

 تا

1 

 0 ص 9

“- 

0 

 5 1 0 ١

 ند

: 

1 

32 

 1 تب +

5 

2 

 هج د١ وم

7 

 خب

1 
<١ 

705 

 وو 17 1

 4 07 م 0 1 :

 4 7 7 1 3 ١
 ا 75 7 نب م ب 0 بفيحأ 0 9

 #5 .-3 4ع. عر

 و 05 0 3 5 ١

 78 85 | اها ا

8 

311 

 <. مكه

2 

 مايعموع م0 ل07 8عاامالع
 ءمهم5 08 5ان1م5 ع8ممالا [ز415 50 عاك7

-_- 

#
 
كك
س 
ا
 
ا
ي
 

ا
ا
ن
ه
 

إ»
كن
دخ
 م
>ج
إا
كن
دك
 م
«<
نإ
كك
 م
«<
نإ
حد
-د
كد
4 
<
ا
س
د
ا
م
 

+<
نل
- 

ح

ر

 

د
و
 



 3 0 ْ ا 0

0 03 3 

00 
01 


